
 

 WEEK 14 
30 MAART TOT EN MET 5 APRIL   

 
 
 

 

Maandag  Dinsdag 
 ACTIVITEIT: DOOR WIE:  ACTIVITEIT: DOOR WIE: 

O   O   

9:00 Individueel moment met coach  In overleg! 9:00 Individueel moment met coach  In overleg! 

10:00   10:00   

11:00 Dilemma Larissa 11:00 Individueel uurtje Alle coaches 

M   M   

13:00   13:00   

14:00 Online Pictionary   Marcel en Larissa 14:00 Videobellen via Hangouts Jantje en Larissa 

14:30 Thee - vraag Larissa 14:30 Thee - vraag Larissa 

15:00 Individueel uurtje Alle coaches 15:00   

16:00   16:00   

17:00   17:00   

 
Woensdag  Donderdag 

 ACTIVITEIT: DOOR WIE:  ACTIVITEIT:  DOOR WIE: 

O   O   

9:00 Individueel moment met coach In overleg! 9:00   

10:00   10:00 Individueel uurtje Alle coaches 

11:00 Dilemma Larissa 11:00 Foto challenge Gideon 

M   M   

13:00   13:00   

14:00 Creatief Lauren en Larissa 14:00 Crazy 88 corona-proof   Lauren of Marcel 

14:30 Thee - vraag Larissa 14:30 Thee - vraag Larissa 

15:00   15:00   

16:00   16:00   

17:00   17:00   

 
Vrijdag  Weekend! (Za – Zo) 

 ACTIVITEIT:  DOOR WIE:  ACTIVITEIT: DOOR WIE: 

O   O   

9:00 Individueel moment met coach  In overleg! 9:00   

10:00   10:00   

11:00 Dilemma Larissa 11:00   

M   M   

13:00   13:00   

14:00 Sport en bewegen Gideon en Ruben 14:00   

14:30 Thee - vraag Larissa 14:30 Thee - vraag Larissa 

15:00 Individueel uurtje Alle coaches  15:00   

16:00   16:00   

17:00   17:00   

 

  



 
 

 

WAT ZIJN DE ACTIVITEITEN? 
 

DAG ACTIVITEIT UITLEG 
MA PICTIONARY Dit is online Pictionary. De één tekent iets wat de anderen moeten raden. 

Je kan je aanmelden bij Marcel of Larissa, er wordt dan een aparte 
groepsapp aangemaakt. (Deze keer in het Nederlands!)  

DI VIDEOBELLEN VIA 
HANGOUTS 

Hangouts is een app en website van google. Je kan gratis een account 
aanmaken met je g-mail en via je laptop, tablet of telefoon videobellen. 
Graag opgeven bij Jantje of Larissa 

WO CREATIEF Dit is een creatieve activiteit die wordt gegeven via video/groepsbellen. 
Opgeven kan bij Lauren of Larissa, er wordt dan een aparte groepsapp 
aangemaakt. 

DO FOTO CHALLANGE Dit is een activiteit waarbij er elke week een leuk thema of leuke 
gebeurtenis aan jou wordt gevraagd doormiddel van een foto te 
uploaden. Aanmelden voor deze activiteit kan bij Gideon, er wordt dan 
een aparte groepsapp aangemaakt.  

DO CRAZ8 88  
CORONA-PROOF 

Lauren en Marcel hebben 88 gekke opdrachten voor jullie, die jullie thuis 
kunnen doen! Opgeven kan bij Lauren of Marcel, er wordt dan een aparte 
groepsapp gemaakt.  

VR SPORT EN BEWEGEN Dit is een activiteit waarbij Gideon en Ruben jullie mee nemen in een 
online work-out en/of jullie handige tips en tricks gaan geven. Jullie 
kunnen je aanmelden voor deze activiteit bij Gideon of Ruben, er wordt 
dan een aparte groepsapp aangemaakt.  

   
 MINECRAFT  Voor iedereen met Minecraft is er een aparte server waar jullie op 

kunnen! Het server adres is: 5.135.161.29  
 DILEMMA 

(MA-WO-VR) 
Larissa heeft voor jullie iedere maandag, woensdag en vrijdag een 
dilemma. (in de groepsapp) 

 THEE - VRAAG Larissa heeft voor jullie iedere dag een thee – vraag van Pickwick.  
 INDIVIDUEEL MOMENT 

MET COACH  
IN OVERLEG 

Als je graag even met een coach wil kletsen dan kan je voor deze tijden 
een afspraak maken met een coach waarmee jij het liefst wilt kletsen. Dit 
kan je met de coach zelf overleggen via bijvoorbeeld Whatsapp. 

 INDIVIDUEEL UURTJE Tijdens het individuele uurtje zijn alle coaches beschikbaar (tenzij ze al in 
gesprek zijn). Je kan dan contact opnemen met een coach naar keuze via 
bijvoorbeeld Whatsapp of (video)bellen. 

 
Voor de activiteiten wordt een aparte groepsapp aangemaakt om de algemene groepsapp overzichtelijk te 

houden. Na de activiteit kunnen jullie de groepsapp verlaten als je dat wilt.   



 

 
 

HEB JE EVEN NIETS TE DOEN? 
Hier is een lijst met allemaal verschillende dingen die je kan doen op je telefoon of laptop! 

 
❖ Even gezellig kletsen in de groepsapp! 

❖ Om op dit platform te kunnen spelen heb je een laptop en een telefoon nodig. Daarnaast moet je op je 

telefoon de ‘Air console’ app downloaden!: www.airconsole.com   Niet alle games kan je alleen doen. 

❖ Geheugenspelletjes: http://lereniseenmakkie.nl/Spiegelwerk/Geheugentest/index.html  

❖ Website met verschillende soorten spellen of dingen die je kunt leren. 

https://www.webwijzer.nl/  

❖ Creatieve spellen: https://www.webwijzer.nl/games/creatieve-spelletjes.html   

❖ Educatieve (leerzame) spellen: https://www.webwijzer.nl/games/educatieve-spelletjes.html   

❖ Leren rekenen: https://www.webwijzer.nl/leren-online/leren-rekenen.html  

❖ Woordspelletjes: https://www.webwijzer.nl/games/woordspellen.html  

❖ Denkpuzzels: https://www.webwijzer.nl/games/online-puzzels.html  

❖ Minddistrict: https://vivere.minddistrict.nl/  

❖ Soofos: https://soofos.nl/  

❖ Minecraft: server adres is: 5.135.161.29 

❖ Online schaken! Daag een coach of een andere deelnemer uit voor een potje: www.chess.com  

Er is ook een app van, je kan de app vinden via ‘chess.com’.  

❖ Even gezellig kletsen tijdens je ontbijt of middageten? Neem contact op met een coach en vraag of 

jullie samen kunnen videobellen!  
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