
bucketlist
100 toffe activiteiten 

om te doen!

Doe de regen- of zonnedans

Maak of kleur een mandala

Neem een foto van een vlinder

Maak een onkruidboeket

Plant bloemzaadjes

Organiseer een poolparty

Maak en verstuur een ansichtkaart

Maak je eigen stripboek

Speel poppenkast

Maak een buitenbioscoop

Speel een potje badminton

Houd een fotoshoot

Schrijf een lied of rap

Speel tikkertje

Organiseer een bruiloft voor twee mieren

Knutsel een boekenlegger

Speel een potje ‘wie ben ik?’

Bak een moddertaart

Vouw papieren vliegtuigjes

Houd een keukenconcert

Geef iemand een compliment

Begraaf een tijdcapsule

Houd een fietsracewedstrijd

Speel een potje lummelen

Zeg één dag geen “nee” of “ja” 

Maak smurfensnot

Zet de tablet en telefoon één dag uit

Speel een toneelstuk

Maak een vlieger van een plastic tas

Verf de stoep met water 

Verkoop spullen op een kleedje

Vertel een mop

Speel ‘de vloer is lava’

Houd een slakkenrace

Eet wentelteefjes als ontbijt

Houd een water(ballonnen)gevecht

Houd een andersom-dag 

Bouw een zandkasteel

Maak je eigen pizza

Bouw een insectenhotel

Zet een tentje op

Doe spoorzoekertje

Maak een vlog

Dans in de regen

Fluit met je mond vol beschuit

Maak een madeliefjes-ketting

Ga picknicken

Houd een knikkerwedstrijd

Speel een potje flessenvoetbal

Speel restaurantje

Vier de verjaardag van een pissebed

Leer tien woorden uit een andere taal

Maak een kunstwerk van stoepkrijt

Versier je fiets

Maak sommen met lieveheersbeestjes

Zeg het alfabet achterstevoren 

Doe mee aan rare haren dag

Speel een potje jeu-de-boules

Maak en verstop happy stones

Rol van een heuvel

Maak een zomersmoothie

Leer een nieuw kaartspel

Maak een buikschuifbaan

Speel verstoppertje

Rooster marshmallows

Maak een happertje

Houd een pyjamadag

Zoek een schat in de natuur 

Speel wie het langst stil kan zijn

Maak een blotevoetenpad

Houd een pannenkoekenfeest

Maak slijm

Bak koekjes 

Doe iets goeds voor een ander

Ontwerp je eigen handtekening

Maak een natuurfoto

Mummificeer elkaar met toiletpapier

Bouw een menselijke piramide

Maak een raamtekening

Vertel een sprookje zonder “uh” of “eh” 

te zeggen

Kets een steen over het water

Houd een wedstrijdje verspringen

Maak een collage uit folders

Pluk bramen en maak jam

Lees een boek

Maak je eigen placemat

Stoepkrijt een XXL-hinkelbaan

Vouw een bootje en laat hem varen

Teken een autobaan met stoepkrijt

Vind de weg met een kaart of kompas

Maak een ijsje

Ga een potje knikkeren

Speel ‘ik zie ik zie wat jij niet ziet’

Teken een fantasiedier

Maak een wespenvanger

Vind een klavertje vier

Maak anti-monsterspray

Ontspan tijdens een yogasessie

Maak een hindernisbaan 

Organiseer een discofeest


