
6 april - 10 april 



 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  

U heeft het gehoord, de sluiting van het onderwijs en de kinderopvang is ver-

lengd. Dat valt niet mee want we missen de kinderen en het contact met u on-

dertussen wel echt! 

De KDV en PO juffen en meesters hebben daarom samen weer knotsgekke, 

uitdagende, leuke en creatieve activiteiten voor jullie bedacht om thuis samen 

met uw kind te doen.  

In dit magazine gaan we u weer ondersteunen bij de ontwikkeling van uw kind. 

Ieder kind is uniek en ook u als ouder/verzorger heeft verschillende interes-

ses. Daarom hebben wij geprobeerd zo divers mogelijk te zijn. De ene ouder 

heeft groene vingers en gaat vol enthousiasme aan de slag met het kweken van 

eigen groente, terwijl de andere ouder liever een racebaan ontwerpt of los 

gaat op de ‘Doe-eens-lekker-gek-dans”.  

Uiteraard vinden wij het super leuk als u dit met ons deelt. Dit kan met een 

foto, een video of gewoon een kort berichtje via de mail of app!  

Omdat niet alle ideeën in dit magazine passen en we ook heel veel leuke video’s 

hebben (Sokkenpop maken, voorlees verhaaltjes, verven zonder vies te worden, 

enzovoort), kunt u ook kijken op onze Stay-at-home activiteiten pagina’s. Er is 

er ook één voor BSO-kinderen.  

0-4 jaar www.eigen-en-wijzer.nl/stay-at-home-peuters 

4-13 jaar www.eigen-en-wijzer.nl/stay-at-home-bso 

 

Tot volgende week, dan sturen wij weer een nieuw magazine!  

Lieve groeten, 

KDV en PO-teams van Eigen&Wijzer 

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


Maak je eigen moestuin van gebruikte groenten                                                        
2-12 jaar (met behulp van een ouder/verzorger) 
 

Wat heeft u nodig: 

 Een glas met een klein laagje water. 

 Gebruikte groente waar de onderkant nog 

aan zit. 

 Een pot of plekje in de tuin met potgrond. 

 

Uitleg 

1. Snijd de ui door en zorg dat er nog een stuk ui boven de onderkant zit. 

2. Plaats de ui met de onderkant (waar de wortels hebben gezeten) in het 

glas met het laagje water. Let op! De ui zelf moet niet onder water staan, 

alleen het gedeelte van de wortel . 

3. Laat het glas met de ui op een lichte plek bij het raam staan. 

4. Na een paar dagen groeien er wortels uit! 

5. Dan is het tijd om ze over te poten in een grotere pot of in de tuin. 

6. En na een paar weken groeien komt er een nieuwe plant met een ui aan! 

 

Dit kun je ook doen met: Sla, Bosui, prei en aardappel. 

Let op: zoete aardappel en de avocado pit hebben een iets andere aanpak! 

 

                                            Bekijk YouTube voor een uitgebreide beschrijving! 

Veel plezier!                                           https://youtu.be/Jt8QdgxuAsQ 

Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

https://youtu.be/Jt8QdgxuAsQ


Zandtaartjes maken  

Wat heeft u nodig: 

 Aarde 

 Water 

 Bloemblaadjes/taartvorm/bakjes 

 Cup cake bakjes 

 

Uitleg 

Laat uw kind de  

aarde met het water 

vermengen tot  

blubber. Pret  

gegarandeerd!  

 

Vul de vormpjes/

bakjes met de  

blubber.  

 

Versieren met  

bloemblaadjes,  

grassprietjes,  

bloemetjes.  

 

Klaar zijn de  

zandtaartjes!  

 

Veel plezier! 

  

Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 



Knutselen met eierdozen 
Wat heeft u nodig: 

 Eierdozen 

 Verf 

 Kwasten 

 Papier 

 Evt schort, rietjes of chenille draad  

 

Met eierdozen kun je veel verschillende 

knutselwerkjes maken. Wat dachten jullie 

van een rups, een kuikentje of mooie  

bloemen? 

 

Bekijk de afbeeldingen goed en knip uit de 

eierdoos de vorm die je nodig hebt.  

 

Gebruik verf om je knutsel een mooie kleur 

te geven. Nadat de verf droog is kun je je 

knutsel afmaken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 



Natuurarmbandjes maken 

Wat heeft u nodig: 

 Tape 

 Natuurproducten 

 

Uitleg 

Zoek samen met uw 

kind bloemblaadjes, 

grassprietjes, kleine 

takjes, stukjes 

schors, etc. 

 

Plak het tape om de 

pols van uw kind.  

 

Uw kind kan nu de 

verzamelde  

natuurproducten op 

de tap plakken. 

 

 

 

 

 

 

 Veel plezier! 

  

 

Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 



Natuur mandala’s maken 
Wat heeft u nodig? 

Takjes, steentjes, schelpen, blaadjes, gras,  

bloemetjes en ander losliggend materiaal. Niet 

teveel plukken uiteraard! 

 

Uitleg 

‘Mandala’ betekent cirkel. Voor het maken van natuurmandala's maken we  

gebruik van verschillende materialen te vinden zijn in de natuur/in de tuin.  

Laat u kind maar eens kijken wat het allemaal kan vinden op de grond. Verzamel 

samen meerdere materialen van hetzelfde soort en leg deze in een mooie  

symmetrische cirkel neer.  

 

 

 

 

     Veel plezier! 

  

 

 

Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 



Racebaan maken 
Wat heeft u nodig? 

Auto’s en fantasie! Karton en viltstiften, stoep-

krijt en tegels, de mogelijkheden zijn eindeloos.   

 

Uitleg 

Een stuk karton waar u een weg optekent, is een racebaan. Zet er aan één kant 

iets onder en de auto’s rijden vanzelf. Op stoeptegels is met krijt zo een baan 

uitgetekend. Met Lego blokjes of Kapla is het ook mogelijk een baan uit te  

zetten.  

        Veel plezier! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 



Slakkenrace 
Wat heeft u nodig? 

Een gladde ondergrond, stoepkrijt en meerdere 

slakken.  

 

Belangrijk 

Laat uw kind de slakken  

voorzicht oppakken, zodat 

het slakkenhuis heel blijft!  

Zet na de race de  

slakken weer voorzichtig  

terug in de tuin.  

 

 

Uitleg 

Teken op de gladde  

ondergrond een finish met 

stoepkrijt. Zet de slakken 

neer en kijk welke kant ze  

opgaan. De slak die als eerste 

over de finish gaat is de  

winnaar! 

 

 Veel plezier! 

 

Tip: kijk samen op Wikikids 

voor informatie over slakken: 

https://wikikids.nl/Slak  

Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

https://wikikids.nl/Slak


Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Tomatenplantjes zelf kweken 

Wat heeft u nodig? 

 Potje/bakje met aarde  

 Tomaatje/tomaat in plakjes. 

 

Uitleg 

Doe wat aarde in het potje, leg er 

vervolgens een plakje tomaat op en 

doe daar weer een dun laagje aarde 

overheen (ongeveer 1 cm). Zet het 

potje op een warme, zonnige plek, 

bijv. voor het raam in de venster-

bank. Geef het af en toe water. 

Hopelijk komt er een mooi plantje 

uit!  

 

 Veel plezier! 

 

 

 

 

 

 

 



Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Dans met je hart en je voeten volgen 

Samen dansen is het leukste wat er is. Het is bewezen 

dat ieder mens zich gelukkiger voelt na lekker gedanst  

te hebben. Kinderen raken hun energie kwijt, leren hun 

lichaam aanvoelen en voelen zich verbonden met papa en 

mama als die ook lekker gek meedansen. Het moment van dansen maakt niet uit, 

het is altijd een goed moment om te dansen!  

 

Wat heeft u nodig? 

 Muziek! 

 

Uitleg 

Uitleg bij deze activiteit is eigenlijk niet nodig want iedereen kan dansen! De 

‘Stop-dans’ hebben we vorige week beschreven, maar kent u ook de ‘Doe-eens-

lekker-gek-dans?”. Tijdens deze dans maakt iedereen grote bewegingen,  

trekken we gekke gezichten, stampen we op de grond en zingen we uit volle 

borst mee. Dikke pret gegarandeerd!  

Ook erg leuk is de ‘Spiegeldans’. Spreek af wie de dans bedenkt en wie moet 

nadoen. Bij jonge kinderen begint u zelf als bedenker. Maak de bewegingen 

steeds een beetje moeilijker.  

Is zelf dansen nog lastig, dan is dansen op de arm al super leuk of laat uw kind 

uw voeten staan. Een heerlijk genietmoment! 

En heeft u echt even geen inspiratie dan zijn de dansjes van Kabouter Plop zo 

gevonden op YoutTube: https://www.youtube.com/user/KabouterPlopKanaal  

Veel plezier! 

https://www.youtube.com/user/KabouterPlopKanaal


Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Vissen op het droge 

Wat heeft u nodig: 

 Een kartonnen doos 

 Kroonkurken (bierdopjes) 

 Een stok 

 Een stuk touw 

 Een magneet 

 

Uitleg 

 Leg op de bodem van de doos enkele metalen kroonkurken. 

 Bind de uiteinden van een stuk touw aan een stok en een magneet. 

 Laat uw kind zien hoe hij/zij in de doos kan ‘vissen’ door met de magneet 

kroonkurken omhoog te halen. 

 Als alle kroonkurken uit de doos zijn, telt u samen hoeveel het er zijn. 

 

Uitbreiding                                                                                                                             

 Als u de kroonkurken schildert, kunt u uw kind 

vragen een bepaalde kleur te vissen. Dit 

maakt het spel moeilijker. 

 Door de magneet aan de onderkant van de 

doos te houden is het mogelijk de kroonkur-

ken te bewegen. Teken rondjes in de kleur van 

de kroonkurken op de bodem van de doos. Uw 

kind kan nu iedere kroonkurk naar de juiste 

kleur verplaatsen.  

 Kijken samen met uw kind in huis waar de 

magneet wel en niet aan vast zal klikken.  

 

Veel plezier! 

 

 

 



Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Boekje maken 
Wat heeft u nodig: 

 Foto’s van uw peuter/

dreumes in alledaagse  

situaties 

 Dik papier 

 Lijm 

 Ringen van metaal (of plastic) 

 Gaatjesmaker (of iets scherps) 

 

Uitleg 

1. Neem foto’s van uw peuter in alledaagse situaties, print  

deze uit en plak ze op dik papier.  

2. Maak gaatjes in de bladen en doe daar metalen ringen  

doorheen zodat het een boek wordt. 

3. Bekijk de foto’s met uw kind en praat over de dingen 

die in de loop van een dag worden gedaan: aankleden, 

eten, spelen, naar buiten gaan, in bad gaan, tanden 

poetsen. 

4. Telkens als uw peuter iets doet, kunt u de foto van die 

bezigheid laten zien. U zal al snel zien dat uw 

kind zelf in het boekje kijkt en daar plezier 

aan beleeft. 

 

Alternatieven 

 Maak een boekje met vormen en kleuren 

 Maak een boekje met alle familieleden 

 Maak een boekje vol met dieren 

 Maak een boekje in een thema, zoals Lente of  

Verkeer 

 

Veel plezier! 


