
Tips voor Thuis van Toppie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een boekje boordevol tips op het gebied van  

sport, spel, natuur, cultuur, gezondheid, (voor)lezen en techniek 
 

Website: dordrecht.doemeemettoppie.nl 
Facebook: Doemeemettoppie.nl 
Instagram: Doemeemettoppie 

 



 

 

YouTube 
• Meester Jochem 

Meester Jochem is gymleraar op basisscholen in Dordrecht en 
Barendrecht. Daarnaast is hij ook nog eens één van de Toppie 
coaches in Dordrecht! Ook zonder sportmaterialen kunnen 
kinderen lekker meedoen. Wat denk je bv. van hockeyen met 
paraplu’s…?!  

 

• DordtsportDordrecht  
Op DordtsportDordrecht plaatst Esther, buurtsportcoach Dordt 
Sport, twee keer in de week een filmpje voor de doelgroep 2-4 
jaar. In korte filmpjes legt zij beweegspelletjes uit voor ouders 
met jonge kinderen. Denk hierbij aan balanceren over lijnen of 
het gooien met sokkenbolletjes. 

 

• TeamNL 
Fit met team NL heeft, in samenwerking met Squla, aparte 
filmpjes voor kinderen; #FitMetTeamNL Kids. (Bekende) sporters 
laten zien wat hun sport inhoud, beantwoorden vragen van 
kinderen én geven een training waarbij thuis meegedaan kan 
worden.  

 

• Zappsport 
Zappsport is ook een televisieprogramma. Zij plaatsen nu coole 
filmpjes waarbij er lekker meegesport kan worden. Doe mee 
met een training van Roy Meyer of Nathan Rutjes. Zij konden 
lange tijd niet judoën of voetballen, dus verzinnen ze andere 
dingen die thuis gedaan kunnen worden. 
 

• Juvat Westendorp 
Juvat is professional danser én ambassadeur van Jongeren op 
Gezond Gewicht (JOGG). Iedere maandag kun je meedoen met 
fitness. Op de woensdag geeft hij een dansworkshop en op de 
vrijdag is er een challenge.  

 

• Beweeg met Ben 
Ben zet kinderen in beweging. Hij geeft voorbeelden van 
bewegend leren die je zowel in als buiten het huis kan doen. 
Het niveau van de bewegend lerenlessen is divers. Soms is het 
een filmpje voor kleuters. Een andere keer is het meer geschikt 
voor bovenbouwleerlingen.  

 

Het is nu ook mogelijk om mee te doen met sporten bij Sportcomplex Patersweg (ingang Jacob 
Marisstraat). Iedere schooldag van 11.00-12.00 uur wordt er een sportles aangeboden door de Dordt 
Sportcoaches. Er is steeds plek voor 20 kinderen. Inschrijven is verplicht via: 
https://dordrecht.doemeemettoppie.nl/activiteiten/  
 

SPORTTIPS 

https://dordrecht.doemeemettoppie.nl/activiteiten/


VOEDINGSTIPS 
 

 
 

 

Facebook/Instagram 
• Najaraeverybodyhealthy 

Handige tips, nuttige informatie en heerlijke, maar vooral gezonde recepten 
voor jong en oud. Najara, zelf diëtiste, deelt regelmatig leuke post met tips en 
actuele informatie rondom voeding en leefstijl. Daarnaast laat ze zien wat voor 
lekkere dingen je kunt maken, zoals zelfgemaakte granola, ijsjes van rood fruit 
en courgette soep.  

 

Websites  
• Smaaklessen-online.nl 

Smaaklessen is een lesprogramma over eten en smaak voor alle groepen van de basisschool. 
Op deze website kun je spelletjes, recepten en informatie over gezonde voeding vinden. Het 
gaat over het verkennen van eten door te proeven, ruiken, voelen, horen en kijken. Er is ook 
een gratis handleiding te verkrijgen.  

 

• Kijkopgezond.nl  
Steffie neemt je mee op de website. Ze leert kinderen hoe ze gezonde 
keuzes kunnen maken. Er is een beweeggedeelte en een 
voedingsgedeelte op de website. Er is een test, quiz en informatie te 
vinden.  

 
 

Youtube  
• Voedingscentrum 

Het voedingscentrum ken je waarschijnlijk al van de populaire site, maar ze hebben ook een 
YouTube kanaal. Op dit kanaal vind je allerlei duidelijke en informationele filmpjes over 
uiteenlopende onderwerpen. Soms is het fijn om informatie te horen in plaats van het alleen 
te lezen, dan komt dit kanaal goed van pas! Er staan vele filmpjes op en elke dinsdag om 
17:00 uur komt er weer een nieuw filmpje online, zo blijf je altijd up-to-date!  

 
• Stichting WIEL Elburg  

Zoek op het YouTubekanaal van Stichting Wiel Elburg ‘juf Eva’ eens op. Zij 
plaatst verschillende filmpjes waarbij ze samen met je een gezonde 
maaltijd gaat maken. Denk daarbij aan een cake, maar dan wel met 
wortels. Of pannenkoeken, maar dan met banaan gemaakt.  

 
• Britt & Lynn 

Britt en Lynn houden van bakken en koken. Samen met hen worden er 
lekkere en bovendien gezonde gerechten klaargemaakt. Daarnaast geven 
ze ook antwoord op de vraag waar je eten vandaan komt.  

 

 

 



(VOOR)LEESTIPS 
 

 
 
 
 

Youtube 
• De Schoolschrijver 

Televisieprogramma Het Klokhuis organiseert iedere dag een 
masterclass. Op het YouTubekanaal van De Schoolschrijver zijn 
verschillende schrijftips en schrijfopdrachten te vinden.  

 

• Jktypetjes Sprookjeskoning Ferdinand  
De Sprookjeskoning leest het volk (jou en mij) iedere dag om 15.00 uur een nieuw sprookje 
voor op zijn Koninklijk YouTubekanaal.  

 

Facebook 
• Crups de Rups en zijn VoorleesVriendjes 

Speciaal voor peuters. Twee vriendinnen delen via Facebook 
zelfgemaakte verhaaltjes met eigen illustraties. Het verhaal wordt 
voorgelezen met gebaren.  

 

Websites 
• Voorleesfeestjes voor thuis 

Op de website van Stichting Voorlezen staat verschillende podcasts. De 
podcasts volgen de fysieke Voorleesfeestjes met elke keer een ander thema. 
De podcasts beginnen met een gedicht, dan het verhaal en worden 
afgesloten met een tip voor een activiteit. De podcasts zijn bedoeld voor de 
kinderen van 2-8 jaar.  

 

• Deschoolschrijver.nl  
Op de website van De Schoolschrijver staat een verhalenserie genaamd Huisarrest. In 10 
filmpjes worden er 10 kinderen gevolgd die wonen aan hetzelfde plein. Omdat er een virus 
heerst mogen ze niet naar buiten en school. Ze vertellen elkaar verhalen door het open raam.  

 

• Cubiss.nl/leesbeestenluistervinken 
Voor kinderen van 9-12 jaar zijn er podcasts met boekentips 
beschikbaar. Kinderen gaan in gesprek met hun favoriete 
kinderboekenschrijver. Vervolgens volgt er een opdracht voor thuis. 
Leesbeesten & Luistervinken is ook te vinden op Instagram.  

 

• Cultureleapotheek.nl  
Iedere donderdag van 10.00-11.00 uur zitten de culturele apothekers klaar voor een 
boekenconsult. Heb jij een vraag over wat voor boek je moet lezen? Stel deze aan ze. Na 
afloop ontvang je een boekenrecept met 1 of 2 suggesties voor boeken.  

 
 
Al deze initiatieven en meer zijn terug te vinden op de website van Stichting Voorlezen: voorlezen.org.  
Klik vervolgens bovenaan op projecten – voorlezen in coronatijd.  
 
 



CULTUURTIPS 
 

 
 
 
 

Youtube 
• ToBe Cultuurcentrum 

ToBe zit niet stil! Nu er tijdelijk geen lessen meer kunnen geven zijn de docenten 
online aan de slag gegaan met het maken van lesfilmpjes. Zo kan je nu vanuit huis 
meedoen met dansen, tekenen, schilderen, theater en muziek maken. Bij veel 
filmpjes wordt aangegeven voor welke leeftijd de les is. Iedere week vind je er 
weer nieuwe, leuke lessen.  

 

Websites 
• Onderwijs-cultuur.nl/online-kunstcarrousel  

Op zoek naar een  online cultuuraanbod? Het Servicebureau Onderwijs en Cultuur heeft 
inspirerende voorbeelden gezocht op internet voor kinderen, jongeren en ouderen onder de 
naam Online kunstcarrousel. Iedere week worden er filmpjes toegevoegd.  

 

• Onderwijsmuseum.nl  
T/m 1 juni zijn alle musea nog dicht. Wat nu? Heel simpel: Maak zelf een museum thuis! In 
vier vlogs laat Stefan zien hoe jij thuis een eigen museum maakt. Van het verzamelen en 
catalogisteren van objecten en van het tentoonstellen tot het presenteren. Alle afleveringen 
vind je op de website onder ‘educatie’ en vervolgens ‘Heel Holland exposeert thuis’.  

 

• Dordrechtsmuseum.nl 
Op de website van het Dordrechts Museum is er van alles online te vinden. Wil 
je meer weten over een schilderij of over het restaureren van een schilderij? Dat 
kan! Je kunt ook gewoon door de zalen van het museum wandelen. Klik op de 
website op ‘activiteiten’ en kijk wat je allemaal kunt doen t/m 1 juni.  

 

• Andere musea 
Mis jij het om met jouw opa, buurvrouw of zusje naar musea te gaan of wil je graag je 
leerlingen meenemen? Online is er veel mogelijk. Zo biedt het Rijksmuseum verschillende 
mogelijkheden onder de naam Rijksmuseum Thuis. 
Een aantal andere wereldberoemde musea kun je ook bezoeken. Vogue heeft op hun 
website een maar musea staan die een virtuele tour aanbieden.  

 

• Maastd.nl 
Op Maas@home vind je theater- en dansworkshops, tutorials en warming-ups 
voor bovenbouwkinderen. Ook kun je er theater kijken via Maas TV. Elke voorstelling blijft 
zeven dagen op de website staan. Veel kijkplezier!  

 

• 123zing.nl  
Voor scholen en kinderen die nog niet bekend zijn met 123ZING. Leuk voor alle 
(thuis)meesters juffen. 123ZING Is een lesmethode. Voor alle basisschoolkinderen 
zijn er nu gratis lessen beschikbaar. Op hun site staan toffe en makkelijke tools om 
zelf muziek te maken. De les kan over zang gaan, maar ook over het bespelen van 
een instrument of het zelf maken van een muziekstuk. Voor alle leeftijden van de 
basisscholen is er wat te vinden.  
 



NATUURTIPS 
 

 
 

 

Groep 1-2 – Jonge dieren op de boerderij  
Het is volop lente en dat betekent dat er op Stadsboerderij Weizigt weer 
jonge dieren worden geboren! Helaas kun je de dieren op dit moment 
niet bezoeken. Hieronder een tip om in de klas of thuis aandacht te 
besteden aan het thema jonge dieren. 

• Luister en kijk naar een liedje ‘Lente op de boerderij’ van 
Koekeloere. Het filmpje is op te zoeken via Schooltv.  

• Bespreek welke boerderijdieren er zijn. Zijn ze wel eens op een 
kinderboerderij of een echte boerderij geweest? Welke dieren hebben ze daar gezien? Welke 
geluiden maakten de dieren?  

• Als er een mensenkind geboren wordt noemen we dat een baby. Weten ze ook hoe de jonge 
dieren heten? ( koe-kalfje, varken-biggetje, kip-kuikentje, schaap/geit-lammetje ) Laat de 
kinderen tot slot een werkblad maken of een tekening maken/inkleuren waar deze dieren in 
terugkomen.  

 
Groep 3-4 – Waar maken vogels hun nest? 
Veel mensen valt het in deze periode extra op: wat fluiten die vogels hard! Via de website 
beleefdelente.nl van de Vogelbescherming kun je live kijken wat verschillende soorten vogels op dit 
moment aan het doen zijn. Ook bevat de website tal van fraai uitgevoerde onderzoekskaarten. 
Daarnaast vind je filmpjes, blogs en lesideeën. Dit kan je op school of thuis bekijken.   
 
Groep 5-6 – Alles over de honingbij 
Bij Weizigt zijn de bijen van imker Meta weer terug in de weer. Helaas zijn ze nu niet te bewonderen, 
omdat er niemand op het terrein mag komen voor de les ‘Bij de bijen op bezoek’. Op de website van 
Dierenwelzijnslessen.groenkennisnet.nl zijn leuke werkbladen te vinden om thuis of op school te 
maken. Ook voor andere leeftijden zijn hier leuke lessen terug te vinden.  
 

  Groep  7-8 – Water in de klas 
De zomer moet nog beginnen, maar de eerste lange droge periode is alweer 
een feit! Hoe zorgen de waterschappen ervoor dat we geen overlast 
ondervinden van te veel water? En dat er bij droogte nog voldoende water 
beschikbaar is? En wat kun je hier zelf aan bijdragen? De Unie van 
Waterschappen biedt mogelijkheden voor klassikale en individuele 
waterlessen. Je kunt een keuze maken uit diverse thema’s, zoals: Wat is 
water, Waterkringloop, Veilig water en Wat is een Waterschap. Kijk voor alle 
mogelijkheden op droppiewater.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoe kun je corona-veilig genieten van de lente? De bezoekerscentra in de Biesbosch zijn voorlopig 
gesloten en excursies gaan niet door. Maar de natuur zelf wordt niet afgesloten.  
Houd je aan de volgende richtlijnen: 

• Mijd drukke plekken en houd voldoende afstand van anderen.  

• Mocht je (milde) verkoudheidsklachten hebben, volg dan het protocol van het RIVM en blijf 
binnen. 

• Let op: het is broedseizoen, dus rust is voor dieren op dit moment belangrijk.  

• Respecteer de regels in het natuurgebied. Loop niet op plekken waar je niet mag komen en 
houd honden aan de lijn.  

Hier volgen 7 tips voor in De Biesbosch:  

Wandelen in de Nieuwe Dordtse Biesbosch 
Heb jij de Nieuwe Dordtse Biesbosch al ontdekt? Je kunt er heerlijk wandelen en 
fietsen! Loop bijvoorbeeld de Bolbakenroute (2.9 km). Deze route start bij de 
parkeerplaats Oude Veerweg en met de Izi.travel app krijg je onderweg leuke filmpjes 
te zien. Zoek op google.nl naar: wandelroute bolbakenroute.  

Speur naar sporen 
Met de vochtige grond is het nu een geweldige tijd om sporen van verschillende dieren 
te zoeken. Als je goed om je heen kijkt, kun je overal sporen zien. Zoek vooral ook naar 
de sporen van de bever zoals knaagsporen!  

Wroet in de bodem 
Met deze zachte temperaturen worden ook beestjes in de bodem weer actief. Wroet 
lekker met je handen door de aarde op zoek naar kleine insecten. Neem vooral ook een 
doorzichtig potje of een witte zakdoek mee, zodat je de beestjes goed kunt bekijken. 
Laat ze daarna weer vrij, want ze doen nuttig werk!  

Zorg voor schone natuur 
Lekker struinen door de natuur, maar stoor je je aan al dat zwerfafval? Blikjes, flesjes, 
plastic en verpakkingen. Maak er een uitdaging van! Ga lekker door de Biesbosch en 
verzamel de troep in een vuilniszak. Draag wel handschoenen. Aan het eind van je 
wandeling is dat stukje Biesbosch weer een stuk mooier, dankzij jou!  

Bouw een insectenhotel 
Bijen, hommels en wespen zijn fascinerende vliegers en een belangrijke schakel in de 
natuur. Verzamel tijdens je wandeling takjes en ander los natuurmaterialen om een 
eigen insectenhotel te maken. Zoek op google.nl naar: maak een insectenhotel. 

Spot de vliegende deur 
De zeearend is de ster van De Biesbosch! De ‘vliegende deur’, zoals deze roofvogel met 
een spanwijdte van 2,40 meter ook wel wordt genoemd, is vaste bewoner van de 
Biesbosch. Wil je de zeearend spotten? Zoek op google.nl naar: Hotspotkaart 
Biesbosch. 

Ontdek de Jantjesplaat 
Maak een stevige wandeling door de natuur over spannende laarzenpaadjes. Op de 
Jantjesplaat loopt een laarzenpad van3 km dwars door de prachtige natuur. Het gebied 
is erg vogelrijk en er zijn volop beversporen te vinden. De wandeling start aan de 
Deeneplaatweg, nabij de Spieringsluis. Zoek op google.nl naar Jantjesplaat Biesbosch. 



TECHNIEKTIPS 
 

 
 

 

Websites 
• Scratch 

Met Scratch kun je je eigen interactieve verhalen, spellen en animaties 
programmeren en je creaties delen met andere in de online gemeenschap. Je 
moet je wel even (gratis) registreren.  

 

• Nemosciencemuseum.nl  
NEMO heeft als missie om op een interactieve en laagdrempelige manier 
wetenschap en technologie dichterbij het publiek te brengen. Dit gebeurt ook 
online. Je kunt op de website van wetenschapsmuseum NEMO heel veel leuke 
proefjes doen en veel weetjes lezen. Dit is zeker het bezoeken waard.  

 

• SkillsDojo.nl  
Op dit open educatieve platform, voor kinderen van 6 t/m 12 jaar, kun je 
21ste eeuwse vaardigheden ontdekken. Via leuke opdrachten/missies kom 
je erachter wat technologie is, hoe het werkt en hoe het in elkaar zit.  

 

• Proefjes.nl 
Hoe leuk is het om zelf als wetenschapper aan de slag te gaan?! Met de 
simpelste spullen kun je al hele leuke proefjes doen. Vaak heb je alles al in huis 
om hiermee aan de slag te gaan. Maak je eigen melkkunst of een 
theezakjesraket. Probeer een zo groot mogelijke bel te blazen. De proefjes 
worden stap voor stap uitgelegd.  

 

• Ko de Kraker 
Ko de Kraker leert je de beginselen van het programmeren. Logisch denken 
worden hiermee gestimuleerd. De vogel Ko moet commando’s krijgen om 
zijn weg te vinden in een doolhof. Je kunt naar links, rechts, boven en 
beneden. Soms moet hij ook zwemmen of springen. Het doel daarbij is om 
noten te verzamelen. Er zijn 50 levels te spelen.  

 

• School.jouwweb.nl 
Wil je een eigen website maken? Op JouwWeb kun je leren hoe je dit moet 
doen. Gratis registreren is wel verplicht. Vervolgens kun je allemaal filmpjes 
bekijken met uitleg, zodat je snel door hebt hoe je het allemaal zelf kunt 
gaan doen.   

 
 
 
 
 
 
Wil je als onderwijsteam aan de slag met wetenschap en technologie? Bij LeXlab, in de 
Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht, worden er training verzorgt voor docenten. Voor meer 
informatie kun je mailen naar info@lexlab.nl 
 
 

mailto:info@lexlab.nl


SPELTIPS 
 

 
 

 

Facebook 
• Pip & Zo 

Speelotheek Pip & Zo zit in Dordrecht gevestigd. Bij hen kan je tegen een 
laag bedrag speelgoed lenen. Op Facebook delen ze leuke suggesties om 
zelf mee aan de slag te gaan. Heb je zelf nog speelgoed liggen dat je niet 
meer gebruikt? De Speelotheek zorgt ervoor dat het speelgoed bij iemand 
komt die het kan gebruiken. Je kunt ze ook op Instagram vinden onder de naam Pip_Zo 
 

• Kind, spel en ruimte 
Op de Facebookpagina van Kind, spel en ruimte vind je informatie over waarom spel zo 
belangrijk is, maar worden er ook leuke tips gegeven.  

 
 

Websites 
• Jantjebeton.nl 

Op de website van Jantje Beton vind je verschillende leuke, gratis 
buitenspeelspelletjes. Ieder jaar organiseren zij ook het NK Stoepranden. In 
Dordrecht worden hier altijd voorrondes voor gehouden. Lees op hun website 
wat de regels zijn en ga oefenen.  

 

• Doenkids.nl/loose-parts  
Op de website Doenkids staat een leuk artikel over Loose Parts; losse onderdelen.  
Kinderen kunnen zulke voorwerpen op oneindig veel manieren gebruiken in hun 
spel. Denk aan voorwerpen, zoals knijpers, onderzetters, stenen en zand. De 
creativiteit wordt hiermee geprikkeld en de fijne motoriek wordt hiermee 
gestimuleerd. Ga dus op zoek naar voorwerpen in huis of in de natuur en bouw en speel met 
je eigen fantasiewereld.  
 
 

 
  



INTERNETLINKS 
 

 
 
 
 
Bekijk je het boekje digitaal? Dan kun je hier op het linkje klikken op maar de YouTubepagina, 
Facebookpagina of website te gaan. Alle linkjes staan in de volgorde waarop ze zijn benoemd in het 
boekje.   
 
Sporttips: 

• https://www.youtube.com/channel/UCXpYkC9A__YVggui8EnAknQ  

• https://www.youtube.com/user/dordtsportdordrecht  

• https://www.youtube.com/watch?v=_MjomAw1MYU&list=PLrUefXzv3sPYO_2x5bFsMkJfClV
ZvnDPx  

• https://www.youtube.com/playlist?list=PLSMv3TiSTkFAObBOnTpavKiubKCQGXNuT 

• https://www.youtube.com/playlist?list=PLfiL8gXHIJMMfZrF_YmaqoMMzsN6PMszO  

• https://www.youtube.com/channel/UC0yGFZxc-_0Yeyu2F25l96g/featured  
 
Gezondheidstips (voeding): 

• https://www.facebook.com/najaraeverybodyhealthy/  

• https://www.instagram.com/najaraeverybodyhealthy/  

• https://www.smaaklessen-online.nl  

• https://www.kijkopgezond.nl  

• https://www.youtube.com/user/Voedingscentrum  

• https://www.youtube.com/playlist?list=PLgXzhnDK5ykgPggdBo34IrRCSJW7NdQG7  

• https://www.youtube.com/playlist?list=PLATvxHTqVvy8G4AxprlW9oGul2_yy-EDg  
 
(Voor)leestips:  

• https://www.youtube.com/results?search_query=de+schoolschrijver+schrijftips 

• https://www.youtube.com/channel/UCncZBTjUHGAdfJ7EkOjuDKQ 

• https://www.facebook.com/Crups-de-Rups-en-zijn-VoorleesVriendjes-107432360905504 

• https://voorlezen.org/site/portfolio/voorleesfeestjes-voor-thuis/ 

• www.deschoolschrijver.nl/huisarrest/ 

• www.cubiss.nl/leesbeestenluistervinken 
 
Cultuurtips: 

• https://www.youtube.com/cha…/UC_Z2tJ6W1LHz4BGSYJ06RwA/videos 

• www.onderwijs-cultuur.nl/online-kunstcarrousel/ 
• https://www.onderwijsmuseum.nl/heel-holland-exposeert-thuis 

• https://www.rijksmuseum.nl/nl/thuis 
• https://www.vogue.nl/…/musea-virtuele-tour-corona-virus-cr…/ 

• https://www.123zing.nl/probeer-liedjes.html 
 
Natuurtips – van Weizigt: 

• https://schooltv.nl/video/lente-op-de-boerderij-liedje-uit-
koekeloere/#q=lente%20op%20de%20boerderij 

• www.beleefdelente.nl 

• https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/indeklas/lestips/les/onderzoekskaart-
wonen-en-nestelen-1 

• https://dierenwelzijnslessen.groenkennisnet.nl/display/DOC/Dierenlessen+groep+5+-+6 

• https://www.droppiewater.nl/droppiewaterindeklas/ 
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https://www.vogue.nl/…/musea-virtuele-tour-corona-virus-cr…/
https://www.123zing.nl/probeer-liedjes.html
https://schooltv.nl/video/lente-op-de-boerderij-liedje-uit-koekeloere/#q=lente%20op%20de%20boerderij
https://schooltv.nl/video/lente-op-de-boerderij-liedje-uit-koekeloere/#q=lente%20op%20de%20boerderij
http://www.beleefdelente.nl/
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/indeklas/lestips/les/onderzoekskaart-wonen-en-nestelen-1
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/indeklas/lestips/les/onderzoekskaart-wonen-en-nestelen-1
https://dierenwelzijnslessen.groenkennisnet.nl/display/DOC/Dierenlessen+groep+5+-+6
https://www.droppiewater.nl/droppiewaterindeklas/


 
Natuurtips – voor in De Biesbosch:  

• https://www.vvvzhz.nl/nl/ziendoen/routes-en-
fietsverhuur/wandelroutes/dordrecht/bolbakenroute/detail=1102_000014_000000_167612  

• https://www.natuurmonumenten.nl/speeltips/maak-een-droomhotel-voor-de-
insecten?gclid=EAIaIQobChMIu5mRvquh6AIVQ-N3Ch0SDgZ9EAAYASAAEgJT9_D_BwE  

• https://np-debiesbosch.nl/wp-content/uploads/2019/08/BB-hotspot-kaarten2018-arenden-
hr.pdf  

• https://www.google.nl/maps/place/51°46'33.1%22N+4°45'36.0%22E/@51.7758611,4.75781
13,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d51.7758611!4d4.76  

 
Techniektips:  

• https://scratch.mit.edu/ 

• https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/ontdek/ 

• https://www.skillsdojo.nl/ 

• https://www.proefjes.nl/ 

• https://kodekraker.watnou.nl/  

• https://school.jouwweb.nl/index.html  
 
Speltips: 

• https://www.facebook.com/pipenzo/ 

• https://www.facebook.com/kindspelruimte/ 

• https://jantjebeton.nl/ik-wil-spelen 

• https://doenkids.nl/loose-parts/ 
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https://www.natuurmonumenten.nl/speeltips/maak-een-droomhotel-voor-de-insecten?gclid=EAIaIQobChMIu5mRvquh6AIVQ-N3Ch0SDgZ9EAAYASAAEgJT9_D_BwE
https://www.natuurmonumenten.nl/speeltips/maak-een-droomhotel-voor-de-insecten?gclid=EAIaIQobChMIu5mRvquh6AIVQ-N3Ch0SDgZ9EAAYASAAEgJT9_D_BwE
https://np-debiesbosch.nl/wp-content/uploads/2019/08/BB-hotspot-kaarten2018-arenden-hr.pdf
https://np-debiesbosch.nl/wp-content/uploads/2019/08/BB-hotspot-kaarten2018-arenden-hr.pdf
https://www.google.nl/maps/place/51°46'33.1%22N+4°45'36.0%22E/@51.7758611,4.7578113,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d51.7758611!4d4.76
https://www.google.nl/maps/place/51°46'33.1%22N+4°45'36.0%22E/@51.7758611,4.7578113,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d51.7758611!4d4.76
https://scratch.mit.edu/
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/ontdek/
https://www.skillsdojo.nl/
https://www.proefjes.nl/proefjes.php
https://kodekraker.watnou.nl/
https://school.jouwweb.nl/index.html
https://www.facebook.com/pipenzo/
https://www.facebook.com/kindspelruimte/
https://jantjebeton.nl/ik-wil-spelen
https://doenkids.nl/loose-parts/

