
Jonathan Online – Speelclub vs. Corona: Week 1 

Opdracht 1: 

Knutsel een coronavirus! Gebruik lege wc-rolletjes, gekleurd papier, watjes, tandenstokers, 

ballonnen… alles wat je maar vinden kan. Hieronder kan je alvast wat inspiratie vinden. 

 

 

Opdracht 2: 

Handen geven mag niet meer! Maak een coole ellenboog-, knie- of voetshake om met je vrienden of 

familie te doen. De vetste/origineelste wint. 

Denk hierbij aan de ondertussen al oude Ketnet Shake 

https://www.youtube.com/watch?v=m7DMnLjbxu8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m7DMnLjbxu8


Opdracht 3: 

Maak een vlog over de coronacrisis. Vermeld het wc-papier tekort, de twee meter afstand die je 

altijd moet houden en het sluiten van de scholen. Doe heel serieus. Een vlog is een kort filmpje 

waarin je aan je kijkers iets interessants vertelt. 

Kijk eerst het voorbeeld van Enzo Knol op https://youtu.be/5-j5l5Tjjgg 

 

 

Opdracht 4: 

Los volgende raadsels op: 

• Welk woord bestaat uit enkel klinkers? 

• Wat heeft 21 ogen en kan niet zien? 

• Het is zwart, en als het uit de boom valt, is je kachel kapot… Wat is het? 

• Twee vaders en twee zonen gaan vissen. Ieder vangt 1 vis. In totaal worden er 3 vissen 

gevangen. Hoe kan dit? 

• Brent staat achter Senne, terwijl Senne ook achter Brent staat, hoe kan dat? 

• Ik heb een hoofd, maar ik praat niet. Ik heb vier poten maar ik loop niet. Wat ben ik? 

• Jullie kennen vast wel de uitdrukking “Naast je schoenen lopen”, maar wat gebeurt er nu 

eigenlijk als je naast je schoenen loopt? 

 

 

 

https://youtu.be/5-j5l5Tjjgg


Opdracht 5: 

Maak met je hele gezin papieren vliegtuigjes. Jullie zijn de laatste vluchten die aankomen op 

Zaventem. Wie vliegt er het verst? Wie het hoogst? En welk vliegtuig ziet er het mooist uit? 

Laat je alvast motiveren door Iedereen Beroemd https://www.een.be/iedereen-beroemd/vliegen-of-

eruit-vliegen 

Hier ook een beetje uitleg: 

 

https://www.een.be/iedereen-beroemd/vliegen-of-eruit-vliegen
https://www.een.be/iedereen-beroemd/vliegen-of-eruit-vliegen


Oplossingen opdracht 4: 

• Een oprit 

• Een dobbelsteen 

• Je kachel 

• Grootvader, vader en zoon zijn gaan vissen 

• Brent en Senne staan rug tegen rug 

• Een tafel 

• Dan worden je sokken vuil 


