
 

BOEKJE

Hoi, 

Ik ben Tommie. Tijdens deze periode, waarin 
jullie veel thuis zijn, heb ik allemaal leuke 
spelletjes voor jullie bedacht.  
Bij ieder spel zal ik even kort uitleggen wat de 
bedoeling is!  

Veel plezier!!



 

Van..cijfers..naar..letters
Schrijf van iedere omschrijving het 
tegenovergestelde woord op. De cijfers helpen je 
daarbij, want in vakjes met hetzelfde cijfer staat ook 
dezelfde letter. In de grijze vakjes komt van boven 
naar beneden een woord te staan. 



 

Mandala

Om lekker in te kleuren. Ik ben benieuwd welke 
mooie kleuren u gebruikt. 



 

Sudoku’s
In elk vakje komen de cijfers van 1 t/m 9. Maar ook 
op elke horizontale lijn (van links naar rechts) en 
elke verticale lijn (van boven naar beneden). Elk 
cijfer komt in het vakje of lijn maar één keer voor.



 

Tekenen 

Volg stap voor stap deze aanwijzing en teken de 
smurf na. (voor einde zie de volgende bladzijde)



 

Tekenen 

Volg stap voor stap deze aanwijzing en teken de 
smurf na. (voor begin zie de vorige bladzijde)



 

Dieren..maken 

Probeer met je handen dieren te maken. Doe 
dit in een donkere kamer en houd je handen 
voor het licht.  
Zie jij op de muur ook dat geitje?



 

Woordzoeker..Quarantaine
Vind alle woorden. Woorden kunnen 
horizontaal,              verticaal           of
diagonaal                      staan.



 

Bewegen 

Plak blaadjes met handen en voeten op de 
grond.  

Zet je handen en voeten op de goede plaats en 
ga het parcours af. Kun jij het zonder fouten?



 

Doolhof 

Zoek de route die van de ingang naar de 
uitgang gaat. 



 

Sudoku’s
In elk vakje komen de cijfers van 1 t/m 9. Maar ook 
op elke horizontale lijn (van links naar rechts) en 
elke verticale lijn (van boven naar beneden). Elk 
cijfer komt in het vakje of lijn maar één keer voor.



 

Vlag..raden 

Aan de Olympische Spelen doen altijd veel landen mee. Dit 
jaar zouden er 204 landen meedoen. Weet jij van welk land 
welke vlag is. Je kunt kiezen uit: Albanië, Canada, Georgië, 
Griekenland, Jamaica, Japan, Jordanië, Kazachstan, 
Kenia, Marokko, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, 
Thailand, Turkije, Uruguay, Wit-Rusland, Zuid-Afrika
Pas op! Van 6 landen is de juiste vlag niet te vinden…..



Oplossingen 

Hier boven staan de oplossingen van alle spellen. 

Heb jij ze allemaal goed?

Ik wens je veel gezondheid de komende periode en we 
hopen met zijn allen dat dit snel over is. 

Groetjes, Tommie

Sudoku 1 Sudoku 2


