50 crazy
jeugdland
opdrachten.
Maak een crazy tiktok met je vader of
moeder.
Vouw een vliegtuig van papier en meet op
hoe ver het vliegt.
Doe iets aardigs voor een ander en deel
op social media met #payitforward.
Organiseer je eigen cup cake cup.
Klei een fantasiediertje.
Blijf 24 uur op je kamer challenge.
Maak een foto van jezelf als je met je
buszegel in de bus zit.
Begroet iedereen die je vandaag
tegenkomt met je mooiste glimlach.
Bouw met lego of duplo of bouwblokkken
een huttendorp.
Doe 10 jumping jacks.
Verzin je eigen challenge.
Vul jouw info in op het paspoort, plak een
foto van jezelf erop, doe m in het hoesje,
hang ‘m om je nek, maak een selfie en
stuur deze naar info@jeugdland.nl .
Ruim uit jezelf je kamer op en film het
gezicht van je moeder als ze het ziet.
Maak een smoothie van fruit dat begint
met een letter die in je voornaam zit.
Maak jezelf met je ogen dicht op.
Slaap een nachtje in de tent in de tuin.
Maak een foto van jezelf als superheld.
Bouw je eigen hut in de woonkamer.
Maak een gekke selfie met je best vriend
of vriendin.
Maak een broodje Jeugdland (Pistoletje,
kaas en tomaatsandwichspread).
Stuur iemand een zelfgemaakt kaartje.
Help je ouders met koken.
Bouw van klein knutselmateriaal je eigen
miniatuur hut, maak er een foto van en

stuur deze door naar info@jeugdland.nl .
Verzin een leuke activiteit voor het hele
gezin.
Bak koekjes om uit te delen in de buurt.
Teken een zelfportret met stoepkrijt.
Teken een jouw ideale ‘hut’ en stuur deze
door naar info@jeugdland.nl .
Knuffel een boom.
Vermom jezelf.
Knip een lintje door.
Schrijf een balpen leeg.
Ga op de foto met een etalagepop in de
etalage van een winkel.
Fotografeer een vlieg.
Maak een foto van de kerkklok om 5 over 1 .
Maak een foto van je aangekruiste crazy
jeugdland poster.
Ga op de foto met kinderen die samen 50
jaar zijn.
Maak een foto van een oranje brievenbus.
Beeld 50 uit en maak hier een foto van.
Ga op de foto met minstens 10 fietsen.
Bouw een zandkasteel.
Ga op zoek naar een dierenspoor en maak
een foto.
Krijt je naam met stoepkrijt op de straat.
Ga op de foto op een vliegend tapijt.
Ga op de foto met iemand die ouder is dan
50 jaar.
Maak een selfie met een tuinkabouter.
Wat is gerecht 50 bij de chinees?
Beeld 50 uit met een paar andere kinderen.
Maak een foto van iets dat geen kleur
heeft.
Neem een foto van iets wat knalt.
Start een onzichtbaar kussengevecht.

