
Dag 1   Bibbezoek

Kerstboom-
jacht

 Verstopte
 Briefjes

Vandaag bel ik een verre vriend
of familielid, die ik al van voor

de eerste coronagolf niet meer
zag, om even goeiedag te

zeggen.
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Vandaag haal ik een mooi boek
in de bib.

Dag 2  Pot Vol Vragen
Elk gezinslid maakt een paar briefjes met

daarop een vraag of een dilemma. We
steken ze allen in een pot en zetten die op
de eettafel. In de volgende dagen pikken
we er af en toe eentje uit als we aan tafel

zitten. Dat wordt interessant!

Nodig: briefjes, grote pot

Puzzelen

We snijden een foto (pagina) uit
een magazine in een tiental

stukken. Geef de losse stukken 
aan een gezinslid, die jouw puzzel

probeert te maken.

Nodig: magazinefoto

Nodig: lidkaart bib

Dag 4  Bomen Meten

We doen een wandeling. We kiezen
een boom, ieder raadt hoe dik de

boom is en dan meten we de
omtrek van de boom. 

Wie wint?

Nodig: lintmeter

 Kinder-
restaurant Belkans

 Knoop
 Aanzetten

We eten wat de kinderen
bedenken en klaarmaken. We
richten de eettafel in zoals op

restaurant. Er is natuurlijk
bediening aan tafel!

Ik bel een persoon op die
volgens mij eenzaam is en maak

echt tijd voor een praatje.

Nodig: menu, ingrediënten
Nodig: telefoon

Vandaag leer ik mezelf (via
internet) of een ander gezinslid

een knoop aannaaien.

Nodig: knoop, naald, 
draad

Kleurdag

Vandaag kleedt iedereen van
het gezin zich in dezelfde

afgesproken kleur. K(l)eurig!

Vandaag spelen we allemaal
samen een gezelschapsspel dat

we al jaren in de kast liggen
hebben.

 Gezelschapsspel

Nodig: gezelschapsspel

Wenskaart

Vandaag maken we een mooie
wenskaart om bij de buren

binnen te steken.

Nodig: papier, knutselgerei

Filmmiddag

Gordijnen dicht, telefoons uit.
We kijken samen naar een film.
Popcorn erbij is een aanrader!

Nodig: film, popcorn

Vandaag gaan we al
wandelend op zoek

naar de kerstbomen in
een bepaalde buurt.

Tijdens onze gezinsmaaltijd
doen we een videogesprek

met een ander gezin of familie
die ook aan het eten is. En

babbelen maar!

 Samen Eten 
Extra

Nodig: videogespreksapp

C19-
Familiefoto

We maken een gezinsfoto
waarop iedereen een

mondmasker aan heeft om ons
later deze speciale tijd te

herinneren.

Nodig: fotocamera, mondmaskers

Iemand verstopt een wekker
in de woning. De anderen

zoeken en moeten de wekker
vinden voor die afgaat!

 Verstopte 
Wekker

Dag 16   Koken Extra

Nodig: wekker

Vandaag maak ik dat moeilijke
recept dat ik al heel lang eens
wil uitproberen. Niet simpel
maar heerlijk!

Dag 17   Tekenen

Vandaag maakt iedereen (jong en
oud) een tekening van een vaas

met bloemen. We hangen die als
ware kunstwerken in de living op.

Plots is het huis een museum!

Nodig: papier, tekengerei

Dag 18    Niets

Vandaag doen we niets.
Niets, niets, niets; echt
helemaal niets. Behalve

luieren.

 Mama/Papa 
Verwendag

Vandaag wordt mama/papa de
hele dag in de watten gelegd. 

De héle dag!

Taart gaan eten zit er nu eventjes
niet in. We maken er zelf een of
gaan er een kopen in de bakkerij.
Iedereen aan tafel!

Dag 20 Taart Dag 21 Zwaaien

Vandaag sta ik een tijdje voor
mijn raam en probeer naar
iemand te zwaaien. Doel: de

persoon zwaait terug!

Ik verstop een lief briefje voor
de andere gezinsleden op een

plek die ze later wel eens
zullen vinden.

Nodig: papier, geheime plek

Dag 23   Verre Bel

Nodig: telefoon

Dag 24  Spreekbeurt

Heeft er nog iemand (jong of oud)
ergens in huis een

schoolspreekbeurt liggen?
Opvoeren voor het hele gezin na

het middagmaal!

Nodig: spreekbeurt

Dag 25 Wellemeersen

Vandaag gaan we op wandel in
de prachtige Wellemeersen. En

met de fiets ernaartoe natuurlijk!

Dag 26   Zangles

Iemand van het gezin leert aan
de anderen een liedje dat zij nog

niet kennen. Tegen het einde
van de dag zingen we het liedje

in koor!

Dag 27  Stoepbezoek

Vandaag geven we oma’s/opa’s
extra aandacht. We gaan ze aan

hun voordeur (op 1,5 meter)
groeten of doen een extra lang

telefoongesprek.

Dag 28  Wasdag Extra

Vandaag was ik die
dekens die ik al zo

lang eens wil
wassen. Hmm, dat

ruikt fris!

Dag 29  Clipdansen

Kies samen een videoclip met
een dansje erin. Wie van het

gezin kan het dansje snelst
nadoen? Tegen het einde van

de dag vormen we een
dansteam!

Je spreekt een bepaald gewicht af. Om
beurt mag je iets (geen voeding) uit huis
op de keukenweegschaal leggen. Wie legt
eerst iets op de weegschaal met het juiste
gewicht?

Nodig:
keukenweegschaal

Dag 30 Weegwedstrijd Dag 31  Domino

We maken doorheen het huis
een parcours met van alles. Als
je tegen het eerste voorwerp

duwt, moet het volgende
omvallen enzovoort, enzovoort!
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