
13 april - 17 april 



 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  

 

Ondertussen hebben de KDV en PO juffen helemaal de smaak te pakken met 

het vastleggen van leuke activiteiten. Veel activiteiten doen wij ook met uw 

kind op de groep, zoals het schilderen met scheerschuim, het kleien met  

zoutdeeg en het stempelen met wc-rolletjes. We delen dit graag met u zodat u 

deze activiteit thuis ook kunt doen. Uiteraard kunt u zelf iedere activiteit 

aanpassen aan de leeftijd en interesse van uw kind.  

Op de Stay-at-home activiteiten pagina’s voegen wij bijna dagelijks nieuwe  

video’s toe. In deze video’s krijgt u ook geregeld een kijkje in wat wij op de 

groep met uw kind bijvoorbeeld aan liedjes zingen. Welke boekjes wij  

voorlezen en hoe beginnen wij de dag? Ook wordt er aandacht besteed aan de 

Pasen. De paashaas is al langs geweest in de video’s! 

Heeft u zelf een leuk idee, is een activiteit niet duidelijk of vraagt u zich af 

hoe wij iets op de groep aanpakken, deel dit dan met ons via de mail of app, dan 

gaan wij ermee aan de slag!  

 

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

Lieve groeten, 

KDV en PO-teams van Eigen&Wijzer 

 

Stay-at-home activiteitenpagina’s: 

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

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

 

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


Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Vlindersssssss 
Vlinder activiteit 1 

Wie wordt er niet vrolijk van vlinders? Ga samen 

met uw kind buiten op zoek naar een vlinder. Het is 

leuk om het volgende versje op te zeggen wanneer 

u samen een vlinder ziet: 

 

 

 

Vlinder activiteit 2 

Het proces van rups tot vlinder is super leuk en interessant om te bespreken 

met uw kind. Laat uw kind de rups en vlinder kleuren op de volgende pagina. 

Wist u dat er wel 2400 soorten vlinders op de wereld zijn, die ieder een eigen 

kleur en tekening hebben!  

 

Vlinder activiteit 3 

Ook leuk is om zelf vlindervoeding te maken voor 

in de achtertuin. Een vlinder eet verschillende 

dingen. Omdat de vlinder niet zo goed kan  

kauwen is dit altijd zacht. Ze zijn dol op oud 

fruit, nectar, mest, dode dieren, honing,  

bladeren en nog veel meer.  

 

U kunt zelf nectar maken door 1 deel honing of 

suiker te mengen met 9 delen water. Op deze manier kunt u de vlinders helpen 

om genoeg eten binnen te krijgen.  

 

Kijk voor meer informatie over vlinders op https://wikikids.nl/Vlinder  

 
 

https://wikikids.nl/Vlinder




Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Konijntje maken van een  

eierdoosje: 3+ 

Wat heeft u nodig?: 

  Eierdoosje 

 Verf  

 Lijm 

 

Uitleg 

Teken op de doos twee oortjes. Deze kan uw kind  

uitknippen (of uitprikken). Knip een eierdopje uit. Laat 

uw kind de oren aan het hoofdje plakken. Hoe meer u uw 

kind zelf laat, hoe ingewikkelder deze activiteit, maar 

als het gelukt is, is uw kind super trots. Dus niet te snel helpen! Uiteraard mag 

u wel een beetje helpen met het gezichtje maken. Dit kan met verf maar ook 

met stift.  

Kippetje van het handje: 2+ 

Wat heeft u nodig: 

 Verf 

 Papier 

Uitleg: Leg op een bordje een klodder gele verf 

en laat uw kind zijn hand er helemaal doorheen 

halen en op het papier stempelen. Met vingertjes 

maakt uw kind kuikentjes. Uw kind voelt de verf 

en voelt daarna het papier.  

Vieze handjes zijn niet erg en door ze daarna 

weer te wassen met water ziet en voelt uw kind 

ze daarna weer schoon worden. 



Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Haasjes stempelen 1,5+ 

Wat heeft u nodig: 

 Papier 

 Lijm 

 3 lege wc-rollen 

 Verf 

 

Uitleg 

Laat een wc-rol rond. Maak de andere twee  

wc-rollen platter. Plak de drie wc-rollen met lijm 

(of plakband) aan elkaar waarbij de twee iets  

plattere rollen de oren vormen. Laat uw kind het 

haasje in de verf dopen (meerdere kleuren is  

leuker) en op het papier stempelen.  

Het stempelen is goed voor de fijne motoriek, uw kind krijgt besef hoe hard 

het moet drukken/stempelen. Ook ontdekt uw kind oorzaak en gevolg. U kunt 

samen de kleur benoemen. Genoeg te ontdekken met deze activiteit! 

 

Schaapje plakken 1+ 

Wat heeft u nodig: 

 

 Kleurplaat schaapje (zie de volgende pagina) 

 Lijm 

 Watten 

 

Uitleg: 

Laat uw kind met een beetje hulp eerst lijm op het 

schaapje doen. Daarna kan uw kind het schaapje vol 

plakken met watjes. Zo ontstaat en lekker zacht 

schaapje.  

 





Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Maak je eigen mikspelletje van wc-rolletjes 2+ 

Voor peuters is dit een leuk spelletje om te leren 

mikken en om bijvoorbeeld kleuren te leren of het 

verschil tussen hoog en laag.  

Oudere broers of zussen kunnen helpen met het 

op verschillende hoogtes knippen van de wc  

rolletjes. Peuters kunnen de rolletjes verven of 

beplakken in verschillende kleuren. 

Wat heeft u nodig: 

 Wc rolletjes 

 Verf                                                                                           

 Lijm 

 Schaar 

 Papier 

 Materiaal om mee te mikken:  

knikkers, knopen of een balletje van  

aluminiumfolie  

 

Uitleg: 

Knip de rolletjes in verschillende hoogtes.  

Geef ze allemaal een ander kleurtje 

Plak ze aan elkaar en laat even goed drogen. 

Gooien maar…                       

De spelregels kunt u zelf maken… 

Voor peuters is dit spelletje spelen zonder punten al 

leuk! Maak het moeilijker door elke kleur een aantal 

punten te geven of elke hoogte of misschien wel  

allebei! Veel plezier! 



Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Maak je eigen mikspelletje van blikken 2+ 

Wat heeft u nodig: 

 Een paar stevige takken uit de natuur  

 5 à 6 conservenblikken  

 Touw  

 Balletjes om mee te gooien (bijv. bolletjes wol 

of bolletjes van sokken) 

 

Stap 1: Zoek samen met uw kind een 

paar stevige takken in het bos en maak 

de stellage zoals hiernaast is  

afgebeeld.  

 

Stap 2: Maak twee gaten in de blikken, 

bijvoorbeeld met een hamer en spijker. 

Knoop een touwtje aan de blikken en 

hang de blikken aan de stellage.  

Tip: Laat uw kind eerst de blikken met 

verf versieren.   

 

Stap 3: verzamel wat kleine balletjes, 

sok bolletjes of bolletjes wol om mee 

te gooien.  

Stap 4: Nu kan het spel beginnen! Wie 

gooit de meeste ballen raak? Begin 

dichtbij en laat uw peuter steeds een stapje naar achteren zetten.  

Veel plezier! 



Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Knutselen met pasta 2+ 

Met ongekookte pasta kunt u super leuk  

knutselen samen met uw kind.   

Wat heeft u nodig: 

 Pasta, eventueel in verschillende vormen 

 Papier en stiften 

 Lijm 

 

Uitleg 

Bedenk welke vorm of dier u met uw kind wilt maken 

en teken de vorm op het papier. Uw kind kan nu de 

pasta gaan plakken.  

 

Voor de papa’s en mama’s is de dino een uitdaging.  

 

 

 

 

 

Uitbreiding 

Doe de pasta in een boterhamzakje, doe er verf bij, 

sluit het zakje goed en schudden maar. Laat de pasta 

drogen. Daarna is de gekleurde pasta klaar voor  

verwerking. Bijvoorbeeld voor het maken van  

kleurrijke Paaseieren. 

Veel plezier! 



Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Spulletjes verstoppen 

Dit vinden peuters geweldig en kunnen ze vaak lang 

achter elkaar doen… Het kan van alles zijn wat u 

verstopt.  

Wat heeft u nodig: 

 bijvoorbeeld 6 knuffels, 8 autootjes, 5 

Lego poppetjes, 6 paaseieren, ... 

Uitleg 

Verstopt de spulletjes, terwijl uw peuter 

niet kijkt (dit kan al lastig zijn, leukkkk). 

Laat uw peuter zoeken.  

Goed zoeken en samen tellen… Heb je ze  

allemaal of mist er nog 1? Tel ze nog eens? 

Heb je ook de ‘rode’ auto gevonden? Welke knuffel missen we nog? 

Heeft uw peuter alles al een paar keer gevonden, dan gaat uw peuter  

verstoppen. Het moeilijkste voor uw peuter is om niet te verklappen waar de 

spulletjes zijn verstopt! 

 

Veel plezier!  

 

 

 



Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Zoutdeeg maken 2+ 

Dit lijkt op brooddeeg maar het is NIET eetbaar. 

Bak de creatie van uw kind in de oven om het te 

kunnen bewaren. Ook kan het dan geschilderd  

worden. (Oven: 100 graden C., afhankelijk van de grootte 1-3 uur). Het deeg 

kan ook drogen in de lucht, dit duurt alleen langer.  

 

Wat heeft u nodig: 

 2 kopjes witte bloem  

 1 kopje zout 

 1 kopje water 

 1 eetlepel olie 

 Grote bak/pan/teil 

 

Uitleg: 

Als u alles heeft afgemeten:  

1. Laat uw kind de droge ingrediënten in de bak doen 

2. Gevolgd door het water toe en olie erbij.  

3. Handjes in de bak en mengen maar 

 

Is het deeg te nat en kleverig, voeg dan nog wat extra 

bloem toe. Is het te droog, voeg dan wat extra water 

toe. Daarna is het deeg klaar. Laat de creativiteit van 

uw kind tot uiting komen door het te laten kneden als 

klei. De mogelijkheden zijn eindeloos. Maak er pizza’s 

van, gebruik vormpjes om het deeg uit te steken,  

 

Het deeg is luchtdicht in de koelkast te bewaren, maar niet langer als 2 dagen. 

Voor gebruik een paar druppels water toevoegen.                     Veel plezier! 

 



Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Bloemen drogen 3+ 

Wat heeft u nodig: 

 Bloemetjes/ blaadjes 

 Keukenrol of wc papier 

 Flinke stapel boeken  

 

Uitleg 

Zoek samen met uw kind  

bloemetjes en blaadjes. Leg ze 

tussen 2 vellen keukenrol in een 

boek en stapel er flink wat  

boeken bovenop. Na een paar 

dagen zijn ze gedroogd.   

 

 

 

 

Tip: 

Plak de bloemen als een boeket 

op een blaadje, zo heeft uw 

kind een eeuwig boeket! Ook 

leuk als cadeautje.   

Een kaartformaat kan  

opgestuurd naar opa en oma! 

 

Veel plezier! 

 

 



Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Scheerschuim schilderen (alle leeftijden) 
Wat heeft u nodig: 

 Scheerschuim 

 Gladde ondergrond (dienblad, tafelblad, …) 

Uitleg 

Deze eerste activiteit is super eenvoudig. Spuit het scheerschuim op het  

gladde oppervlak en laat uw kind het kneden en voelen. Vervolgens is het  

mogelijk om in het scheerschuim te tekenen!  

Uitbreiding 2+ 

Extra nodig: verf 

Wist u dat het ook heel eenvoudig is 

om prachtige kunstwerken te maken 

met scheerschuim en verf. Voeg  

gewoon wat verfdruppels toe aan het 

scheerschuim en mengen maar! Er 

ontstaat een prachtig marmer  

kunstwerk.  

Uitbreiding 3+ 

Extra nodig: liniaal of trekker 

Leg papier op het scheerschuim. 

Laat het heel even liggen. Haal het 

papier voorzichtig in één beweging 

van het scheerschuim. Leg het op 

een vlakke ondergrond. Haal nu in 

één beweging het scheerschuim van 

het papier met behulp van de liniaal of trekker. Er komt een prachtig  

kunstwerk tevoorschijn!            

Veel plezier!  



Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Verven zonder vieze handen 1+ 
Wat heeft u nodig: 

 Papier 

 Folie 

 Tape 

 Verschillende kleuren verf 

Uitleg 

Leg het papier op tafel of op de grond. Doe de verschillende kleuren op het  

papier in dikke klodders. Leg folie, dat groter is als het papier, over het papier 

en de verf. Plak het goed vast met tape of plakband.  

Nu kan uw kind heerlijk kliederen met de verf 

zonder vies te worden!  

Op de Stay-at-home pagina staat een video 

waarin deze activiteit wordt gedemonstreerd.  

Op de groep doen wij deze activiteit ook  

geregeld met zakjes verf die we op het raam 

plakken.  

Het gevoel van de verf en het mengen van de kleuren is super interessant voor 

jonge kinderen.  

Veel plezier!  

 

 

 

 

 

 

 

Tot het volgende Stay-at-home programma! 


