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Eigen plekje 
 

Vandaag mag jij kiezen 
naast wie je zit! Denk 
er goed over na, want 
het is maar voor 1 dag! 

 

 
 
 

Ik begrijp het niet! 
 

Even overleggen met de 
juf en je mag lesgeven 

aan je klasgenoten! 
Bereid je goed voor en 

veel succes! 
 

 

Juf Proper 
 

Samen met de juf of 
meester ruim je je 

laatjes op. Dus 
sloddervossen, gebruik 

dit kaartje slim! 
 

 

Showtime! 
 

Je mag jouw talent laten 
zien aan de klas. Laat jij 
maar eens zien waar je 

echt goed in bent! 
Spreek even af met de 
juf wat je gaat doen en 

wanneer. 

 
 
 
 

Speciale plaats 
 

Zit je graag een dagje 
naast het bureau van de 

juf? Grijp dan nu je 
kans, want vandaag 

mag het! 
 

 

Er was eens… 
 

Jij mag in de pauze 
voorlezen aan de klas. 
Dit ga je natuurlijk wel 
héééél spannend maken 
met geluidjes, gebaren 

etc. 
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Pantoffeldag 
 

Altijd al eens op 
pantoffels door de 

school willen sloffen? 
Vandaag mag het! 

Vergeet ze natuurlijk 
niet mee te nemen! 

 

 

Dans, dans, dans! 
 

Kies een clip van Just 
Dance op YouTube uit 
of kies zelf een liedje 
en bedenk daar een 

dansje bij. Dan kunnen 
we dat met de hele klas 

doen. 
 

 

Digi-wigi 
 

Is het Digibord vrij? 
Heb jij 5 minuten vrij? 
Dan mag jij 5 minuten 

op het Digibord 
tekenen, doe een 

spelletje of schrijf een 
leuke boodschap voor 

de klas op. 
 

 
 
 

Spelletje 
 

Kies een leuk spel uit 
de kast en kies iemand 

waar je het spel mee 
kunt spelen. Je hebt 

hier 15 minuten de tijd 
voor. 

 

 
 

Boekenwurm  
 

Je mag een pauze 
binnenblijven en dan 

lekker lezen. 
 

 

Gymbaas 
 

Je mag, in ruil voor dit 
kaartje, het eindspel bij 

de gymles kiezen. 
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Kunstenaar 
 

Je mag (na schooltijd) 
een bordtekening 
maken die de hele 
volgende dag mag 

blijven staan (er moet 
wel ruimte zijn om de 

opdrachten op te 
schrijven) 

 

 

Huiswerkvrij 
 

In ruil voor dit kaartje 
hoef je voor één keer je 
(maak)huiswerk niet 

gemaakt te hebben. 
 

 

Taakvrij 
 

In ruil voor dit kaartje 
(vooraf ingeleverde) 

hoef je voor één keer je 
taak niet te doen. 

 

 

Spelbaas 
 

In ruil voor dit kaartje 
mag jij vandaag kiezen 
welke Energizer we 

gaan doen. 
 

 

Computervrijkaart 
 

Je mag, in ruil voor dit 
kaartje, een keer op de 
computer terwijl het 

niet je computerdag is. 
 

 

Programmeur 
 

Je mag, in ruil voor dit 
kaartje, een kwartier 

aan de slag met 
programmeren. 

 

 

 
 


