
23 - 27 maart 



 

Leuke activiteiten voor kinderen (en voor ouders). Veel plezier! 

https://www.eigen-en-wijzer.nl/stay-at-home-peuters/
https://schooltv.nl/zoekresultaten/?agegroups=%5B%220-4%22%5D&sortField=sortDate&sortOrder=DESC&cHash=25a9eeb7af975c1b90bddb57085e4e0b
https://devoorleeshoek.nl/nieuws/nieuws-item/?permalink=de-voorleeshoek-tijdelijk-gratis-voor-alle-kinderen


 

Leuke activiteiten voor kinderen (en voor ouders). Veel plezier! 



Tunnel voetbal 

Wat heeft u nodig: 

 Gekleurd papier 

 Plakband 

 Balletjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bal gooien 
Wat heeft u nodig: 

 Een bal 

 1 mand 

 Hoepel/stok 

 

Uitleg  

Plaats de mand op de grond. Plaats op afstand van 2 (kinder) stappen de  

hoepel/stok voor de mand. Laat uw kind in de hoepel of achter de stok staan en 

laat hemhaar een bal in de mand mikken. Lukt het hem/haar om de  bal 4x in de 

mand te gooien? 

 

 

Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Uitleg 

Plak het papier met een boog op de grond 

(zie foto). Uw kind kan de bal door de 

tunnels rollen. Als dat goed gaat kan uw 

kind het ook proberen met zijn/haar 

voet. U kunt variatie aan deze activiteit 

toevoegen door de tunnels van gekleurd 

papier te maken. Zo kunt u samen met uw 

kind de kleuren oefenen. 

 



Pasta ketting rijgen 

Wat heeft u nodig: 

 Pasta 

 Verf 

 Touw of draad 

 

Uitleg  

Schilder samen de pasta. 

Als de pasta droog is kan deze  

door uw kind aan het touw/draad worden 

geregen tot een mooie ketting. 

 

 

Wat ligt er onder de theedoek? 
Wat heeft u nodig: 

 theedoek 

 keukenmaterialen of kosteloos materiaal 

 

Uitleg:  

Laat uw kind zijn/haar ogen sluiten. Leg allerlei materialen onder een theedoek 

en laat uw kind met zijn/haar ogen weer open voorzichtig onder de doek voelen, 

zonder te kijken. Kan hij/zij raden wat er onder de doek ligt? 

 

Variatietip: Leg 6 kleine voorbeelden op tafel.  

Laat uw kind er goed naar kijken en proberen te 

onthouden wat er ligt. Leg nu de theedoek over 

alle voorwerpen en “tover” er 1 weg. Haal de 

theedoek er weer af. Weet uw kind wat er weg 

is?  

 

Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

 



Lego puzzel 

Wat heeft u nodig: 

 Papier (gekleurd) 

 Lego blokjes 

 Stift  

 

Uitleg  

Maak voor uw kind een paar leuke  

puzzels van lego blokjes. U kunt  

deze puzzels zelf uitdagender  

maken als uw kind daar aan toe is.  

 

 

 

Verven met ballen 
Wat heeft u nodig: 

 Dienblad 

 Papier 

 Verf  

 knikkers 

 

Uitleg  

Leg een vel papier in het  

dienblad. Druppel een paar  

klodders verf op het  

papier. Leg de knikkers in het dienblad. Laat 

uw kind het dienblad heen en weer wiebelen 

zodat de knikkers door de verf rollen.  

Zo ontstaat er een mooie kunstwerk! 

Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

 



Verven zonder vies te worden 
Wat heeft u nodig: 

 Verf (verschillende kleuren) 

 Stevig boterhamzakje 

 Plakband  

 

Uitleg 

Stop een paar kleuren verf in een stevig boterhamzakje. Plak 

het zakje met de opening naar boven stevig op het raam. En 

laat uw kind dan ontdekken wat er gebeurd als de kleuren 

door elkaar gaan. 

Met deze activiteit ontdekt uw kind het 

mengen van kleuren. 

 

 

 

Toren bouwen met wc papier 
Wat heeft u nodig: 

 Zoveel mogelijk wc rollen  

 

Uitleg  

Laat uw kind een piramide van wc rollen maken. Begin eerst met 4 wc rollen op 

een rij, de tweede stapel 3 wc rollen, de derde rij 2 wc rollen en eindig met 1 

rol. Laat uw kind ondertussen de wc rollen ook tellen.  

 

 

 

 

Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

 



Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Vervolgens is het leuk om de wc rollen 

op 1 hele grote toren stapelen! 



Ballon hoog houden 
Wat heeft u nodig: 

 Ballonnen 

 Vliegen-mepper 

 

 

Uitleg 

Blaas een paar ballonnen op, geef u kind de 

vliegenmepper . Probeer de ballon zo lang 

mogelijk hoog te houden. Laat uw kind  

spelenderwijs de kleuren benoemen. 

 

 

Tellen en bewegen 
Wat heeft u nodig: 

 dobbelsteen 

 muziek 

 beweegplaatjes in de bijlage  

 

Uitleg 

In de bijlage staan 6 plaatjes, print deze uit. Elk plaatje heeft een eigen  

cijfer. Zet de muziek aan! Gooi de dobbelsteen en laat de kinderen (met hulp 

van papa en mama) de stippen tellen. Kijk welk plaatje er bij dit cijfer hoort en 

probeer samen uit te beelden wat er op het plaatje staat. 

1 = draai een rondje 

2= hinkelen 

3= zwaai je armen op en neer 

4= doe een koprol 

5= spring op en neer 

6= tik je tenen aan 

Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 



1.        2.  

 

 

 

 

 

 

3.  4.  

 

 

 

 

 

 

5.   6.  

 

Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 


