
INSPIRATIE:
• Gebruik de oude sokken die alleen uit de wasmachine kwamen

• Ja! Een WC-rolletjesklas

• Natuurklas met stokken of schelpen van vorige vakantie

• Iemand uit je favo kinderboek. Andy en Terry?

• Of Spongebob Squarepants… Nee… die niet! 

Verdwalen– het Virus
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Meitsje hjoed noch in thústeam

Bouw je eigen 
HELDENklas

Bouw daarom je eigen klas. Zodat je net alsof kan doen. 
Pak een bord uit de kast. En zoiets als klei of papier, een oude doos, Lego… iets 

waarmee jij lekker bouwt. Teken, klei, bouw je eigen klasgenoten en zet ze op het 

bord. Als je superblij bent met je klas, bouw je die natuurlijk precies na. Lekker in 

een kringetje. De lol kan beginnen.

Je kan deze klas natuurlijk upgraden met een uitbreidingspakket. Want je kan nu 

ook je eigen held in je klas zetten. Hoe zal jouw held met het thuiszitten omgaan? 

Kan je voetbalheld je concentratietips geven? Of wil je even lekker klagen tegen je 

dansidool? Of kies je iemand die verstandig denken kan? Tekentips van Rembrandt? 

En ja, ook je pony kan nu in de klas! Eindelijk…

Dit is een KEKopdracht. KEK is een provinciaal cultuurprogramma voor 
scholen, waarin gewerkt wordt met cultuur, kunst en creativiteit.  Voor 
bijzondere, rake, kekke lessen over wie jij bent in deze provincie.   
Deze opdracht is van Anne Graswinckel. Vormgeving Jelle F. Post. 
Wil je nog meer inspiratie?  

Kijk op www.kultuerfilter.nl/hetvirus 

wat heb je nodig?
• Teken eerst iedereen op een papier. Ga dan bouwen van dat wat je in de buurt 

hebt. 

Zo, thuis! Zonder je klas, je vrienden, de pesters. Zonder 
gekke geurtjes en giebelgrieten. Dan mis je je klas wel. 
Of niet? Om even te keten, te kletsen, te lachen.

Dagopdrachtkaart nr. 

Kan je 
kind nog niet 
(goed) lezen? 

Leg de opdracht 
dan uit.

Kan je 
kind nog niet 
(goed) lezen? 

Leg de opdracht 
dan uit.


