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WIE NIET THUIS IS, 
IS GEZIEN
Waar zijn 
Sep en Liz?

De oplossingen voor deze puzzels vind je op Nieuwsblad.be/blijinuwkot. Wil je nog meer puzzelen of leuke reken- en schrijf-
oefeningen maken met Jommeke? Of gewoon een (ont)spannende strip lezen? Neem een kijkje op www.ballonmedia.shop

Bekijk het filmpje op
www.nieuwsblad.be/blijinuwkot

Maak een gifje

Vandaag trainen we 
ons evenwicht.

OEFENING 1 Teken met 
krijt of tape een aantal 
pijlen op de grond, in 
verschillende richtingen. 
Spring met beide voeten 
samen en land met je 
tenen in de richting van 
de pijl. Daarna kun je het ook op één voet proberen.
OEFENING 2 Haal er een sponsje bij en leg dat op je 
hoofd. Ga op één been staan, strek je armen opzij 
en blijf vijf tellen staan. Doe het vervolgens op je 
andere been. Of ga op één been staan, doe je ogen 
dicht, tik met één hand je neus aan en strek je 
armen weer. Sta op beide voeten en tik de grond 
zonder dat het sponsje valt. Ga zitten zonder dat 
het sponsje valt en sta weer recht.
OEFENING 3 Ga op één been staan en strek je andere 
been naar voren. Blijf even staan. Strek je been dan 
naar achteren en tik met je hand de grond. Doe het 
nu nog eens op je andere been.
OEFENING 4 Ga met je broer, zus, mama of papa te-
genover elkaar staan op één been, duw één hand 
tegenover elkaar en duw elkaar uit evenwicht. De 
eerste die een voet verzet, is verloren.

In evenwicht

Speel vandaag eens regisseurtje en maak je 
eigen minifilmpje. De meeste smartphones 
geven bij hun fotogalerij de mogelijkheid om 
‘gifjes’ van de foto’s te maken. Of misschien 
heeft mama of papa wel een app waarmee je 
echte stopmotionfilmpjes kunt maken.
Met vijf foto’s konden wij alvast een Play-
mobilmannetje een koprol laten maken. Of 
welke bewegingen bedenk jij nog?

De turntip 
door turnleraar Dennis Duchesne

Leuk om te doen vandaag
of blokje, in beweging en zorg 
ervoor dat het steeds weer iets 
anders aantikt. Of het kan een-
voudiger: bind een viltstift aan 
een bewegend speelgoedbeest-
je of robot en laat die bewegen 
op een vel papier. Zo heb je je 
eigen robotkunst.

Tip van Artie Farty, 
artiefartylab.nl

Speel je mee? Verstop je in je 
huis of tuin, laat mama of papa 
een foto nemen en stuur die, 
samen met je naam, een 
portretfotootje en de oplossing 
naar zoekplaat@nieuwsblad.be

Er zijn in deze tijden veel men-

sen die het extra zwaar hebben. 

Medewerkers in de zorg die on-

der moeilijke omstandigheden 

extra hard moeten werken, of 

eenzame ouderen die geen 

bezoek mogen ontvangen. Zij 

kunnen wel een duwtje in de 

rug gebruiken. Je kunt samen 

met je kinderen koekjes bakken 

en die voor de deur van een 

eenzame buurvrouw zetten. Of 

een knutselwerkje maken dat je 

gaat afgeven in een rusthuis. Of 

zing een liedje voor je tante ver-

pleegkundige. Bijkomend voor-

deel is dat jij en je kinderen je 

daar ook beter door zullen voe-

len. Uit onderzoek blijkt namelijk 

dat iets liefs doen voor anderen 

jezelf ook een goed gevoel geeft.

‘Kinetische’ kunstDe tip voor mama en papa
door opvoedingsdeskundige Eva Bronsveld

Puzzelen met Jommeke

Wat heb je nodig?
‘Kinetische’ kunst werkt met 
bewegende objecten, dus je 
hebt dingen nodig die bewe-
ging in gang kunnen zetten. 
Denk aan een knikkerbaan, 
Kapla, treintjes, een bal, een 
ventilator … Voorts heb je nog 
karton, ijzerdraad en tape 
nodig. Ook handig: een flinke 
portie geduld. Neem je tijd, 
want het kan heel lang duren 
voor je resultaat hebt.

Zo werkt het?
Doe zoals bij een dominobaan. 
Zet iets, bijvoorbeeld een boek 

Geef anderen een 

duwtje in de rug

Nu de coronacrisis iedereen thuishoudt, kunnen mama’s 
en papa’s wel wat inspiratie gebruiken om die 
kleine energiebommetjes prettig bezig te houden. 
Redactrices Liesbet Aelvoet, mama in lockdown, 
en Eva De Poorter, die onze Jommekeskrant samenstelt, 
verzamelen een resem fijne activiteiten en goede raad 
om de dagen samen door te komen.BLIJ(f)InUwKot
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(Oplossing: Liz zit achter de roze bal, Sep heeft zich onder de zandbakschelp verstopt.

Creatief in coronatijden


