
Geheime opdracht voor jou… als kind 
Zorg op dat je op gekke manieren toch 
thuis aanwezig bent, ook al ben je op 
school. 
• Leg een mal briefje in de koelkast, 

stop je foto (met een getekend 
snorretje) in de koektrommel. Leg 
ergens een half opgegeten broodje 
hagelslag neer met een briefje: 
mis je me al? Leg je kussen in je 
bed waardoor het lijkt alsof je er 
bent. Of schrijf een bedankbriefje 
voor de afgelopen tijd. 

Stiekeme opdracht voor jou.... als 
ouder:
Zorg dat je meereist in de rugtas van 
je kind. 
• Stop een lief briefje in de 

broodtrommel. Maak een tekening 
op de banaan. Vraag de juf een 
stukje voor te lezen uit het boek 
waar jullie thuis uit lezen, maak 
een tekening op het schoolplein 
die pas in de pauze wordt gezien. 
Geef je foto (met een getekend 
snorretje) mee voor op het tafeltje. 

Hèhè, eindelijk. De kinderen kunnen weer naar school! En de 
ouders weer eens iets anders doen dan lesgeven en ruziënde 
kinders uit elkaar houden. Of mis je elkaar toch wel een beetje? 
Blijf dan stiekem een beetje bij die ander!

wat heb je nodig?
• Knutselspullen
• Pen, papier, stiften, kleurpotloden

extra
Elke verandering vraagt aandacht. Ook deze. Bespreek met aandacht de 
schooldag met elkaar tijdens het eten. Vertel wat je voelde. En… als er iemand 
praat houdt de rest dus even zijn….

INSPIRATIE
• Gebruik dingen in huis die je kunt 

programmeren 
• Vraag de buurman iets langs te 

brengen
• Hang een slinger in de tuin

Verdwalen– het Virus
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Kan je 
kind nog niet 
(goed) lezen? 

Leg de opdracht 
dan uit.
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Dit was de laatste Verdwalen-het Virus-opdracht in de LC... We hebben jullie graag 
geïnspireerd. Wil je meer onderzoeken? Doe dan mee aan Een Groots Onderzoek 
naar een mooiere wereld. Je juf of meester kan het fantasievol onderzoekspakket 
aanvragen op www.kultuerfilter.nl/onderzoekboek.
Deze opdracht is van Karlijn Benthem. Vormgeving Jelle F. Post.  

Kijk op www.kultuerfilter.nl/hetvirus
 


