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(voor pubers) 

Jij moet eigenlijk aan je schoolwerk, maar je hebt zó geen zin. Je ouders zijn ook bezig. Iets met werk 

of een vergadering en je mag ze niet storen. Ze doen net alsof het 

echt belangrijk is. Gelukkig weet jij wel beter. Maar goed, je 

verveelt je te pletter, en daarvoor hebben we deze bingo 

bedacht. Heb je even wat te doen. 

Voorbereiding: 

Eigenlijk niks. Wel zo relaxed. 

 

Je hebt verder nodig: 

- je telefoon natuurlijk 

- wit papier  

- 1 vouwblaadje (of vierkant papier) 

- kleurpotloden of stiften 

- een potlood of pen 

 

Hoe werkt het? 

Deze bingo bestaat uit een aantal challenges. Heb je een challenge volbracht, dan maak je er een 

foto van met je telefoon. Post twaalf foto’s in een collage op insta of snap en daag je vrienden uit. 

Als je dat hebt gedaan, mag je keihard bingo roepen tegen de collega’s van je ouders. Vinden ze leuk. 

Valse bingo? Dan moet je een liedje zingen. Dat zullen de collega’s ook leuk vinden ;-)
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Ga naar iedere kamer in jullie huis. De wc en 

badkamer tellen ook mee, en de schuur en 

bijkeuken ook. In iedere kamer pak je een 

voorwerp. Let op: 

- Ieder voorwerp dat je pakt moet een 

andere kleur hebben.  

- Doe je dit samen met je broer of zus? 

Dan mogen jullie niet dezelfde 

voorwerpen pakken! 

 

 

 

 

Maak een zo hoog mogelijke toren met de 

voorwerpen die je hebt gevonden. De toren 

moet vijf seconden blijven staan.  

 

 

 

 

 

Maak een tekening van de voorwerpen, waar 

ze als emoji’s op worden afgebeeld. 

 

 

 

 

Geef de emoji’s op je tekening een tekstballon 

met tekst en zorg dat ze samen een 

samenhangend  gesprek voeren. 

 

 

 

成功的 

Zoek de namen van de voorwerpen op in alle 

talen die jij als schoolvak hebt en schrijf die 

op.  

 

Bonus: 

Als je weet wat hier staat bij challenge 5, mag 

je dat opschrijven en er een foto van maken. 
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Vouw een origami-kraanvogel. 

 

 

Schil een (aard)appel. De schil moet er in één 

stuk van af komen. 

 

 

Pak een lesboek en lees 5 bladzijden. 

 

 

 

Vertaal de songtekst van “Het Dorp” naar 

straattaal.  

 

 

 

Maak 5 wiskunde sommen.   

 

 

 

Loop met een voorwerp op je hoofd van de 

ene naar de andere kant van de kamer en 

maak vervolgens een foto van jezelf met een 

voorwerp op je hoofd. Valt het voorwerp? Dan 

begin je opnieuw. 
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Schrijf een limerick of figuurgedicht met als 

thema Corona of thuis werken.  

 

 

 

Stapel 5 appels op elkaar en zorg dat ze 3 

seconden blijven staan. Als je geen 5 appels 

hebt, probeer het dan met andere soorten. 

 

 

 

Ga 10 minuten buiten rennen, voetballen, 

fietsen of op de trampo. 

 

 

Eén minuut planken met een toren van 3 wc 

rollen op je billen. 

 

 

 

 

Maak een kopje koffie voor je vader of je 

moeder en breng die naar hem of haar toe. 

 

 

 

Geef je moeder of vader een dikke knuffel in 

beeld. 
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