
Het grote quarantaine stay home spel 
Dag Kleppers & Cracks! Zit je thuis je kapot te vervelen? Hier zijn 30 toffe opdrachten! Probeer ze 
allemaal te voltooien, en stuur gerust fotos of filmpjes door via de facebook groep!

Succes!
Opdrachten: 

1. Maak een logo voor de Klacks (op de pc, tekening, enz.)
2. Doe de ALS ice bucket challenge
3. Maak een kaartenhuis
4. Kies een vers uit de Bijbel en lees het voor
5. Maak een altaar voor een rol WC-papier en vereer het
6. Doe een scène van ‘De kampioenen’ of ‘willies en marietten’ na
7. Neem een selfie met Marc van Ranst
8. Doe een ratslag
9. Maak een tiktok
10. Stuur een rare foto naar je vrienden zonder context
11. Win een battle royal in een battle royal spel
12. Doe alsof je wc-papier met je hoofd erop verkoopt
13. Doe een bepaalde leiding na zodat wij kunnen raden wie
14. Schreeuw buiten: “OJ IS SUPER COOL”
15. Maak een ketting of armband van gras of planten
16. Maak een goed werkend papieren vliegtuig
17. Een bal 5 keer jongleren
18. Woord van minstens 5 letters achterstevoren zeggen

o OPMERKING: niet een woord dat achterste voren hetzelfde is bv. lepel is achterste
voren ook lepel :D

19. RAADSEL: Wanneer noemen we het cijfer 2 geen 2 maar 10?
20. Los een Rubik's cube op
21. Creëer een betekenis voor deze zin: Olla persame pisique
22. Schrijf een brief over hoe hard je OJ mist
23. Stel je profielfoto in met het kader: ik hoop op een OJ kamp
24. Trek een foto van deze digitale klok (zie link) als hij op 04:27 staat

(https://onlineklok.nl/tijd/https://onlineklok.nl/tijd/)
25. Vind een geocatch via de geocatch app
26. Maak een spel dat je wilt spelen voor de volgende OJ activiteit

o Mag zo uitgebreid zijn zoals je zelf wil
27. DIY één van je eigen kleren
28. Maak een domino van minstens 2 meter lang met random objecten
29. Vind 10 objecten in je huis die met dezelfde letter beginnen
30. Maak een meme

https://onlineklok.nl/tijd/?fbclid=IwAR2am45fOqE9IGJNYUQejbCHbczYtvYXUUimb3zZZ1k5iVpzWGbWABkSjGo
https://onlineklok.nl/tijd/?fbclid=IwAR2am45fOqE9IGJNYUQejbCHbczYtvYXUUimb3zZZ1k5iVpzWGbWABkSjGo

