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• Kinderopvang Doomijn deelt iedere dag leuke activiteiten, ideeën en tips voor 
kinderen vanaf 0 jaar. Klik hier

• Vanuit Taal en Gezin is er een Facebookgroep opgezet. Iedere dag worden daar 
activiteiten op gezet en boekjes voorgelezen die je samen met je kind kan doen 
of kijken. Het is voor alle ouders met kinderen van 0-6 jaar.

• Zit jouw kind op muziekles? Dat gaat nu natuurlijk even niet door. Toch kun je 
nog steeds leren over muziek! Een aantal Zwolse muzikanten zijn begonnen met 
een YouTubekanaal met korte muzieklesjes voor kinderen van ongeveer 6 tot 12 
jaar: Huiswerk Waar Muziek In Zit. De eerste les door rapper Rico staat nu online. 
Klik hier

• Nog meer muziek op het YouTubekanaal Limai muziek. Hier staan leuke zangles-
sen voor kinderen, zoals deze 

• Creatief aan de slag? Kunstenares Yuna uit Wit-Rusland geeft gratis schilderles 
voor kinderen. Stap voor stap legt ze in video’s uit hoe je een mooi schilderij 
maakt. Aanmelden? Mail naar sanja@voorelkaarzwolle.nl.

• Krijgt je kind geen genoeg van de taakjes die door school gestuurd worden? Er 
zijn veel handige websites om als ouder educatief bezig te zijn met je kind:

o www.schooltv.nl 
o www.juf-milou.nl
o www.junioreinstein.nl 
o www.squla.nl
o www.nieuwsbegrip.nl 
o www.spelenenleren.com/werkbladen
o www.sommenfabriek.nl
o www.muiswerk.nl
o www.tafeldiploma.nl
o www.redactiesommen.nl 
o www.onlinebibliotheek.nl
o www.leestrainer.nl
o www.devoorleeshoek.nl

BINNEN- EN ONLINE ACTIVITEITENSAMENKIDS

WWW.SAMENZWOLLE.NL/CORONAHULP

https://www.doomijn.nl/corona 
https://www.facebook.com/groups/635584750620300
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=uTJfC3mAe_s&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?v=0TUI3n0NKb4&list=PLjIISz2nQ9OwshD4lR0dDuhMdCxLoQu1G 
http://www.schooltv.nl 
http://www.juf-milou.nl 
http://www.junioreinstein.nl
http://www.squla.nl 
http://www.nieuwsbegrip.nl 
http://www.spelenenleren.com/werkbladen 
http://www.sommenfabriek.nl 
http://www.muiswerk.nl 
http://www.tafeldiploma.nl 
http://www.redactiesommen.nl 
http://www.onlinebibliotheek.nl 
http://www.leestrainer.nl 
http://www.devoorleeshoek.nl 
http://WWW.SAMENZWOLLE.NL/CORONAHULP
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• Ga op berenjacht! In bijna alle straten van Zwolle zijn inmiddels wel teddyberen 
te vinden achter de ramen. Maak op een rustig moment een wandelingetje met 
je kleine en tel samen hoeveel beertjes je kunt vinden.

• De wijkboerderijen van Travers delen tijdens de coronacrisis wekelijks groene 
“doe het zelf” activiteiten die kinderen (en ouders) thuis of in eigen buurt kunnen 
doen. Leuk en leerzaam! De activiteiten worden gedeeld via de facebookpagina’s 
van wijkboerderijen de Eemhoeve, Schellerhoeve en Klooienberg.

•  De Beerze Bulten maakt video’s met voorleesverhaaltjes. Er staan er inmiddels 
al 3 op YouTube.

• De boswachters van Staatsbosbeheer hebben opdrachten verzameld die basis-
schoolkinderen in hun eigen tuin of dichtbij huis kunnen uitvoeren. Van beestjes 
zoeken tot koekjes bakken met madeliefjes. Klik hier. 

• Heb je of ken je een kind met vragen over het Corona virus? Uitgeverij Gottmer 
heeft een gratis E-book uitgeven ‘Wat kinderen moeten weten’. 

• Verffabriek Wijzonol organiseert de ‘Wijzonol Bloemen Zaaiwedstrijd voor Blije 
Bijen’. Basisschoolleerlingen mogen biologische bloemenzaden zaaien, om zo de 
bijen aan meer voedsel te helpen. Stuur een mooie foto van jouw bloemen, dan 
kun je biologische ijsjes voor de hele klas winnen! Kijk hier voor meer informatie.
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WWW.SAMENZWOLLE.NL/CORONAHULP

https://www.facebook.com/eemhoeve/
https://www.facebook.com/wijkboerderijschellerhoeve/
https://www.facebook.com/klooienberg/
https://www.youtube.com/watch?v=ZcV77E9G0yE
https://www.staatsbosbeheer.nl/doe-opdrachten-voor-in-de-tuin 
https://www.gottmer.nl/downloads/Coronavirus_Watkinderenmoetenweten_GottmerNosyCrow_spreads.pdf 
https://www.peperbus.nl/nieuws/algemeen/971298/wijzonol-bloemen-zaaiwedstrijd-voor-zwolse-basisschoolleerlingen 
http://WWW.SAMENZWOLLE.NL/CORONAHULP

