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ERFGOED
Maak je eigen museum! NIEUW
Op de website van Grote Broer vind je een lesbrief
met ps hoe je een eigen museum kunt maken en
wat je kunt exposeren. Wordt het een museum met
mooie tekeningen of gevaarlijke dino's?
Op deze website staan ook theater, dans, muziek
en ﬁlmopdrachten voor thuis.

Maak een vlog van je eigen stenen museum NIEUW
In het Geologisch Museum Velp ontdek je de
geschiedenis van de aarde. In dit museum vind je
honderden stenen, mineralen en fossielen. Nu het
museum dicht is verzamelen ze vlogs van kinderen
die hun eigen bijzondere geologische museum thuis
hebben gemaakt. Maak een vlog en vertel wat er
bijzonder is aan jouw collec e. Stuur je vlog via we
transfer naar info@gelologischmuseum.nl en maak
kans op een plek op de website of FB pagina van het
museum. Het eerste ﬁlmpje is al geplaatst.

GROTEBROER.COM

Kasteel Rosendael
NIEUW
Je bent vast al eens bij Kasteel Rosendael geweest
met je klas of met je ouders. Op de website staat
een kleurplaat en een bouwplaat die je kunt
gebruiken voor je eigen kijkdoos!

F I L M PJ E

rosendael.glk.nl

BEELDEND

Vier complete kunst lessen
Pioneer - Op deze pagina vind je vier complete lessen.
Voor deze opdrachten hoef je alleen nog maar het
materiaal te verzamelen. Het meeste materiaal heb
je waarschijnlijk wel in huis!

Dagelijkse kunstsnack
NIEUW
Het museum bij je thuis, maar dan echt! Om het
leven thuis leuker en makkelijker te maken, bedenkt
museum LAM Lisse elke dag een nieuwe gra s
kunstsnack. Voor alle lee ijden en goed voor hoofd,
hart en handen.

LAMLISSE.nl

IKPIONEER.nl

Haal het museum in huis
Hoewel het Van Gogh Museum dicht is, biedt het in
de vorm van schoollessen: podcasts, verhalen, beeld
en meer. Een variëteit aan ac viteiten rondom het
leven en de kunst van Vincent Van Gogh.

vangoghmuseum.nl

Online tools
Maak met online tools een leuke avatar of een
stripverhaal. Dat en nog meer leuke online tools
vind je via www.tooly.nl.

t o o ly. n l

MUZIEK

NIEUW
NIEUW
Meer muziek in de huiskamerklas
Muziek maken kan overal... en dus ook thuis! En het
leuke is dat je muziek makkelijk met verschillende
vakken kan combineren. Op deze website vind je
heel veel lessen.

MEERMUZIEKINDEKLAS.nl

Urban, Musical of typisch Hollands NIEUW
Houd je van urban, musical of typisch Hollands?
Op deze website zijn meer dan en lessen te
vinden. Voor alle lee ijden want de lessen zijn
onderverdeeld in onderbouw, middenbouw
en bovenbouw.

LESKWARTIER.nl

Liedjes om mee te zingen
123ZING maakt muzieklessen voor scholen, maar ze
hebben ook een pagina waarop je thuis met muziek
aan de slag kan!

NIEUW
Muziek met waterglazen
Vind je muziek maken het leukte dat er is? Ook als je
geen instrument hebt kun je muziek maken. In deze
video leert Peter Scheﬀen je muziek maken met
waterglazen. Elke week is er een nieuwe video. Er
zijn er nu al 5. Trommelen maar!

123zing.nl
F I L M PJ E

DANS

Dans mee met Introdans
NIEUW
Op de facebook pagina van Introdans kun je eerder
uitgevoerde voorstellingen bekijken en staan er vijf
aﬂeveringen waarbij je zelf kunt dansen. Misschien
wel met je ouders samen.

INTRODANS
Van kleuterdans tot hip hop
Van kids modern, tot kleuterdans. Op dit youtube
kanaal zijn entallen dansﬁlmpjes te vinden van
Dansen bij Versteegh. Begin met een warming up
en ga daarna verder.

PLAYLIST

Dans ps van Zapp
Over dansen gesproken: Zapp hee een
grappig ﬁlmpje opgenomen met dans ps.
Leuk als beweegpauze!

ZAPP

Theater

Een eigen taal bij Theatergroep Kwa a NIEUW
Jabber is een voorstelling van Theatergroep Kwa a
waarin alle spelers vreemdelingen zijn. Ze spreken
in een verzonnen taal die niemand kent, maar die
met de nodige gebaren iedereen wel meteen
begrijpt. En zit ook nog een leuke doe-opdracht bij.
Interac eve tovenaarsshow
Tovernaarsduo Titus & Fien wil niet jullie je gaan
vervelen de komende weken. Kijk dagelijks om 16.00
uur live een interac eve show via hun Facebookpagina. De uitzendingen zijn daar ook terug te kijken.

TITUS EN FIEN

Online theaterles
Op Instagram zet Buro Bis elke dag een theaterles
online voor kinderen in groep 3 tot en met 5.
Door deze lessen te volgen ontwikkelen kinderen
crea viteit, fantasie, fysiek bewustzijn en
zelfvertrouwen. De theaterlessen zijn ac ef,
met humor en ze duren 10 minuten.

BURO BIS

KWATTA.INFO

MEER...
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NIEUW
Briefdragers
Wil je iets doen voor iemand anders?
Maak in 8 stappen je persoonlijke verhaal voor
iemand die alleen is.

BRIEFDRAGERS.nl

Oerrrr…. ps om lekker naar buiten te gaan
dichtbij huis.
De scholen zijn gesloten en we blijven zoveel
mogelijk thuis. OERRR gee je ps om toch lekker
naar buiten te gaan, dichtbij huis.

Luisterboeken van de luisterbiep
De luisterbiep biedt nu 35 jeugd luisterboeken
gra s aan via de de app en de website.

onlinebibliotheek.nl

natuurmonumenten.nl

School TV hee extra uitzendingen voor thuis
Schooltv Thuis biedt ouders de video’s van Schooltv,
zodat zij zelfstandig met hun kinderen aan de slag
kunnen om bijvoorbeeld tafels te leren met Fruit op
Tafel, te leren lezen met Le erjungle en de Snapje?video’s te bekijken voor handige ezelsbruggetjes.
Docenten kunnen afspeellijsten maken en doorsturen
naar hun leerlingen en zo hun noodgedwongen
‘onderwijs op afstand’ verlevendigen.

S C H O O LT V. n l

Cultuurbedrijf RIQQ
Van en voor kunst en cultuur in de regio
Doe je mee?
-

www.cultuurbedrijfriqq.nl

-

facebook.com/RIQQRheden

-

twi er.com/riqqrheden

-

instragram.com/cultuurbedrijf_riqq

