
voor dit schoolja
ar

challenges
slimme
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  Een recept uitvinden

 Een liefdesbrief
 schrijven  

 of er een ontvan
gen

  Een week overleven zonder 
tablet of telefoon

2

3
  10 Nieuwe woorden leren 
(en ze ook gebruiken)

  Iets ongelofelijk 
moedigs doen. 4

Wat?
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5
  Een boodschap in 
een fles versturen

6  Een scheet laten in een lift

7  Minstens 1 liedje leren spelen op
 een instrument

 Een regenboog zien of er een maken

 Je inzetten voor een goed doel

 Een familiestambo
om maken

  Monopoly spelen met echt geld

8
9

10

11
  Een video maken 
van een typische 
dag uit jouw leven

13

plak de a4-tjes aan elkaar met een vrolijk plakbandje

12
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plak de a4-tjes aan elkaar met een vrolijk plakbandje

14   Al je sproeten en moedervlekken tellen, het zijn er: 

  Een zaadje planten en 
uit laten groeien tot 
bloem of plant

15
  Een boek aan je moeder 
voorlezen in plaats 
van andersom

  Alle plaatsen waar 
je al geweest bent 
inkleuren op de 
kaart.

  Een goo
chel-

truc ler
en

  Eén zin in 
doventaal 
leren

  Boodschappen doen voor precies 10 euro

  Een frietje of ijsje bestellen 
in een andere taal  Een (prenten)boek van achter naar voren lezen 

  Samen met je bestie een schilderij 
maken op een leeg canvas doek

  Op tuinsafari met 
de download 

van Heutink voor th
uis. Welke 

beestjes vond je?

  Je hele gezin 
tegelijk laten 
lachen

17

18

19

20

21

22
23

24
25

26

  Iemand iets
 leren. 

Wat en aan 
wie? 16



39
  

Een museum 
bezoeken
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plak de a4-tjes aan elkaar met een vrolijk plakbandje

27
28

29

30

32

33

34

35

37
38

  Een dag lang iedereen
 aanspreken met ‘u’

 Een kruiswoordpuzzel maken

 Kies een lijflied. Welke? 

  Een zelfbedachte rebus maken                 (tip: kijk op www.festisite.com/rebus)

  Maak een bouwwerk 

waar je zelf in past

 Op je vingers leren fluiten

 Ga sterrenkijken en vind de Grote Beer

  Maak een tekening 
om iemand op te 
vrolijken

  Een fo
torepor

tage ma
ken 

over ci
rkels. O

f hartj
es. 

Of vier
kanten.

 

  Plan een speel
afspraak met 

iemand uit een 
andere klas

  Een tongbreker 
foutloos uitspreken 
(bv. Als een potvis 
in een pispot pist, 
heb je een pispot 
vol met potvispis)

31
  Een stopmotion 
video maken

36
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41

  De stappen op d
e route van huis

 

naar school tell
en. Hoeveel?

43

44

45

46
47

48

49

51

52

40

  Iets eten wat je nog n
ooit 

eerder geproefd hebt

  
Zet alle klokken 
7 minuten voor (en 
kom altijd op tijd)

  Een zo groot mogelijke bel 
maken van slijm (of kauwgom)

  Je eigen fijne plekje om huiswerk te maken inrichten

 Een bordspel bedenken

  
Tel hoeveel 
frietjes er in 
een bakje 
patat zitten

  Een papier
en bootje v

ouwen            

wat blijft 
drijven

  Een speurtocht voor 
iemand anders maken 
O of zelf een schat 
vinden met geocache

  Van spaghetti een brug bouwen (en deel je foto op de Facebookpagina van Heutink voor Thuis!)

  Verzin je eigen
 challenge!

  Een kranten
artikel 

vinden waar 
je hard 

van moest la
chen

2
42

50   Schrijf 5 dingen op waar 
je trots op bent: 

1.
2.
3.
4.
5.

heutinkvoorthui
s.nl


