
30 maart -  3 april 



 

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

https://www.eigen-en-wijzer.nl/stay-at-home-peuters/
http://www.eigen-en-wijzer.nl/stay-at-home-bso


 
 

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

https://apps.apple.com/nl/app/npo-zappelin/id428263410
https://www.lego.com/nl-be/duplo/apps/circus-c513ea2503914b959e8d38cdacf6cf3b
https://apps.apple.com/nl/developer/tiggly/id724916087


 

 

 

 

 

 

Spelen met auto’s   

 

Doe gedroogde  

erwten, linzen of maïs 

in een grote bak. Paar 

stenen en/of takjes 

toevoegen. Auto’s  

erbij en de kinderen 

kunnen heerlijk spelen!  

Rijst + maïs 

De kinderen kunnen diverse structuren 

voelen en de rijst in de bakjes scheppen 

met een lepel.  

Pasta 

Hetzelfde idee als hierboven, maar dan met diverse 

soorten pasta.  

 Kinderen kunnen de macaroni sorteren  

 Structuren voelen 

 Bakjes vullen en legen, etc  

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

Ontwikkelbakken 

De mogelijkheden zijn eindeloos. Gebruik 

erwten, rijst, linzen, pasta of maïs. Per  

bak kunt u ervoor kiezen stenen, takjes, 

klein keukengerei, enzovoort toe te voegen.  

Zo heeft uw kind iedere keer weer iets 

nieuws te ontdekken! 



Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Speelzand maken 

Wat heeft u nodig: 

 Meel 

 Olijfolie 

Uitleg 

De kinderen kunnen met een beetje hulp zelf dit 

magische zand maken. Doe het meel in de bak. 

Voeg in kleine beetjes olijfolie toe. 

Goed roeren! Herhaal dit tot het 

zand de gewenste kneedbare vorm 

heeft gekregen.  

 

 

Tip van Sevan en Anna   
Wat heeft u nodig: 

 Verf 

 Kwast 

 Houten plankjes 

 

Uitleg  

Maak de plankjes goed schoon en schuur de 

randjes indien nodig. Schilder per plankje een 

vorm, een letter of een cijfer. Voor de  

allerkleinsten zijn de vormen leuk en kunnen ze 

de kleuren oefenen. Heeft uw kind meer  

uitdaging nodig, dan kunt u verder gaan met  

cijfers onder de tien en letters.   

 

 

Bedankt Sevan en Anna voor dit leuke idee! 

 

 

 



Interactief voorlezen 
Op onze Stay-at-home activiteiten  

pagina op onze website hebben wij  

verschillende filmpjes gedeeld van  

pedagogisch medewerkers die  

voorlezen. Dit is echter ook heel erg 

leuk om samen met uw kind te doen.  

 

Wat heeft u nodig: 

 Boek passend bij de leeftijd van 

uw kind 

 Een fijne plek om samen met uw 

kind te zitten 

 

Uitleg 

1. Zoek samen een boekje uit 

2. Bekijk samen de buitenkant, welke afbeeldingen staan erop? Welke kleu-

ren? Waar zal het verhaal over gaan? Waar speelt het verhaal zich af? 

3. Lees het verhaal voor. Zijn er meerdere karakters in het boek dan is het 

leuk deze een eigen stem te geven. Dit is uiteraard geen must. Wel is het  

belangrijk de juiste intonatie te gebruiken bij emoties. Stel tussendoor  

vragen over het verhaal en geef uitleg waar nodig. Bekijk de afbeeldingen in 

het boek. Laat uw kind iets aanwijzen in de afbeelding.  

4. Als het boekje uit is bespreek dan het verhaal. Wat was er leuk? Was er 

iet spannends? Over wie ging het verhaal? Waar speelde het verhaal zich af?

Bij oudere kinderen kunt u ook vragen ‘Hoe had het verhaal ook af kunnen lo-

pen?’.  

 

Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 



Handen– en voetenpad 
Wat heeft u nodig?: 

 Witte of gekleurde vellen papier 

 Viltstift 

 Plakband 

 

Uitleg 

Teken op de vellen papier een of twee voeten of  

handen. Plak de vellen papier op de grond met  

plakband vast zodat uw kind(eren) er niet over uit 

kan glijden.  

 

Laat uw kind nu het parcours volgen. Twee voeten op 

het vel papier? Dan  gaat uw kind met twee voeten op 

het vel papier staan. Eén voet op het vel papier? Dan 

moet uw kind op één been staan.  

 

Veel plezier!  

 

Alternatief 

Breid het parcours uit met bakken met aarde, rijst, 

water, grassprietjes, enzovoort.  

 

 

 

 

 

 

Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 



Vormen zoeken 
Wat heeft u nodig?: 

 Gekleurde vellen papier 

 Vershoudfolie 

 Plakband 

 Schaar 

 

Uitleg 

Maak verschillende vormen vergrootglazen en ga  

samen met uw kind opzoek naar vormen die in het  

vergrootglas passen. Benoem ook de kleuren.  

Veel plezier!  

 

Kaarten maken 
Wat heeft u nodig?: 

 Gekleurde of witte vellen papier 

 Viltstiften en of potloden 

 

Uitleg 

We mogen nu niet bij elkaar op bezoek. 

Een zelfgemaakte kaart of tekening is 

dan super leuk om te ontvangen. Stuur opa en oma een kaart over de post. Het 

is leuk om met uw kind(eren) te bespreken hoe dit proces verloopt. We stoppen 

de kaart in de brievenbus, hoe komt het dan bij opa en oma? Ook buren, vrien-

den en vriendinnetjes en verzorgingstehuizen bij u in de buurt zijn blij met een 

mooie kaart.  

Veel plezier!    Bedankt Anneres voor dit leuke idee en voor jouw mooie kaart! 

Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 



Lente spelletjes 

In de lente gaat alles groeien en bloeien. Print 

eventueel de bijgevoegde plaatjes (volgende  

pagina’s) met de dieren en hun ontwikkeling uit. Bekijk de plaatjes samen met 

uw kind(eren), knip ze daarna uit. De plaatjes zijn leuk voor allerlei soorten 

spelletjes. Pas het aan naar het niveau van uw kind. 

 Misschien kan uw kind de plaatjes al zelf in goede volgorde leggen, en  

anders kunt u het samen doen. Benoem steeds wat u doet en wat u ziet.  

 Misschien kan uw kind al de namen van de dieren benoemen en de dieren 

sorteren. Koe bij kalf, varken bij big etc. 

 Bespreek samen hoe de dieren eruit zien. Hebben ze haren, veren, 

staartje...  

 Doe samen met uw kind het dier na. Hoe loopt het dier, welk geluid maakt 

het? 

 Print de plaatjes nog een keer uit en speel er memory mee. Maak het 

steeds een beetje moeilijker. Denk aan memory spelen met alle kaartjes 

door elkaar heen, waarbij uw kind zoekt naar moeder en het jong. 

Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 



Bijlage 1: van eitje naar vlinder 

Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 



Bijlage 2: van eitje naar kuiken 

Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 



Bijlage 3: van kikkerdril tot kikker 

Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 



Bijlage 4: van jong naar volwassen 

Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 



 

Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 



Rups blazen 
Wat heeft u nodig?: 

 Gekleurd of wit papier 

 Schaar 

 Viltstift of pen 

 Rietje 

 

Uitleg 

Knip een of meer rupsen uit, buig het papier 

bij de cirkeltjes zodat de rups iets van de  

tafel afkomt. Teken twee oogjes en een  

lachend mondje op zijn koppie voor een  

vrolijke rups. Laat uw kind door het rietje blazen en 

de rups zal vooruit gaan.  

Veel plezier!  

 

Stopdans 

Wat heeft u nodig?: 

 Muziek 

Speel muziek af en laat uw kind(eren) dansen.  

Als de muziek stopt moet uw kind volledig stil 

staan. Er is veel zelfbeheersing voor nodig om te 

stoppen met dansen op een nummer waar je zin in 

hebt! Verkleed dansen is nog leuker. Dit spel kan 

moeilijker worden gemaakt door speciale poses toe 

te voegen (Robot, dier, etc.)  

Veel plezier!  

Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 



Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Verven met auto’s 
Wat heeft u nodig?: 

 Papier 

 Verschillende kleuren verf 

 Speelgoedauto’s  

    (bij voorkeur van plastic) 

 

Uitleg 

Doe verschillende kleuren op het papier en 

laat uw kind door de verf rijden. Dit wordt 

een prachtig kunstwerk! Let op: bij deze activiteit is 

de kans groot dat er verf naast het papier beland.  

Veel plezier!  

 

Puzzelen met kleur 
Wat heeft u nodig?: 

 Wattenstaafjes 

 Viltstiften 

 Wit papier 

 

Uitleg 

Kleur de uiteinden van de wattenstaafjes en 

teken deze precies zo op het witte papier. 

Laat uw kind een wattenstaafje pakken en de 

juiste plek op het papier erbij zoeken. 



Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Spelen met een kartonnendoos 
Wat heeft u nodig?: 

 Kartonnen doos 

 Schaar                                                     Bedankt Lio voor dit leuke idee!                         

 Tape 

 Viltstift 

 

 

Uitleg 

De mogelijkheden met een kartonnen doos 

zijn eindeloos. Een doos is met enkele  

aanpassingen een leuk huis of kasteel! Knip er 

aan één kant een groot gat in als deur en aan 

de zijkant knipt u enkele ramen. Een kussen 

en of dekentjes erin en het huis is compleet.  

 

Teken wielen op de zijkant, lampen op de voorkant en een stuur aan de binnen-

kant en de raceauto is klaar.  

Wat denkt u van een poppenhuis voor knuffels? Knip de flappen aan een kant 

van de doos. Plak deze met tape als verdiepingen in de doos en iedere knuffel 

heeft een kamer.  

 

Knip gaten naast elkaar aan een kant van de 

doos. De gaten moeten tot de grond zijn, 

zodat uw kind autootjes naar binnen kan 

rijden. De garage is klaar.  

Ook leuk is om te sjoelen met auto’s!  

 

Veel plezier!  

 



Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Tips die wij online tegen zijn gekomen 

Ga op berenjacht!  
Door heel Nederland hebben mensen een beer voor het raam gezet en het 

adres van de beer doorgegeven. Aangezien het een Google Map betreft kunt u 

dit openen op uw mobiele telefoon (dit kan even duren). 

<<<LINK>>> 

Nieuwe beren doorgeven is momenteel niet mogelijk, maar uiteraard kunt u wel 

een beer voor het raam zetten en buiten tijdens het wandelen met uw kind zelf 

op zoek gaan naar beren.  

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1D3PgzcQKljKi9ZT85_T55iD17fdhjlJF&ll=51.58942536545458%2C4.799609266436619&z=15


Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Let op: Helaas staan er niet bij al onze locaties beren in de buurt of ze zijn 

niet geregistreerd. Kijk vooraf waar de beren staan bij u in de buurt, om te-

leurstelling te voorkomen.  
 

Enkele voorbeelden: 



Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Online tip: Muziekkwartier 
Een leuke facebook pagina waar dagelijks met de kinderen muziek wordt  

gemaakt, o.a. op zelfgemaakte muziekinstrumenten.  

LINK: https://www.facebook.com/Muziekkwartier/  

 

https://www.facebook.com/Muziekkwartier/

