
20 april - 24 april 



 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  

 

Wij hebben genoten van de bezoekjes van de paashaas vorige week. Hebben  

jullie eieren gezocht met jullie kinderen? Zij krijgen hier geen genoeg van. Het 

maakt niet uit wat u verstopt, kinderen vinden dit super.  

In dit magazine bieden we weer volop leuke activiteiten aan. Dit keer is er ook 

aandacht voor de allerjongsten, want ook zij hebben hun dagelijkse portie  

stimulering van hun ontwikkeling nodig. Voor de ‘grote’ kinderen is er uiteraard 

weer genoeg te ontdekken. Hier en daar zullen zij wel uw hulp nodig hebben.  

We sluiten dit magazine af met een aantal online tips. Normaliter kunt u bij ons 

terecht met al uw vragen over zindelijkheid, ontwikkelmethodes, dagritme etc. 

Deze webpagina’s kunnen u daarbij helpen. Schroomt u echter niet om ons te 

benaderen met uw vraag! Wij zijn bereikbaar via het e-mailadres in de mail of 

telefonisch.  

Heeft u zelf tips van een leuke thuis activiteit waar uw baby, peuter of  

dreumes helemaal enthousiast van wordt, dan horen wij dat graag!  

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 

 

 

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


Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Kriebelbeestjes bekijken met een vergrootglas 2+ 
 

Wat heeft  u nodig? 

 Vergrootglas of insectenpotje.  

 Plek waar kriebelbeestjes leven  

 

Een vergrootglas of insectenpotje is natuurlijk het leukste maar als u deze niet 

heef kijkt u dan eens naar de mogelijkheid van een vergrootglas op uw mobiel. 

(iPhone, Samsung) 

 

Uitleg 

Ga samen met uw kind in de tuin op zoek naar 

kriebelbeestjes. Deze verstoppen zich graag 

onder stenen, bloembakken, boomstammen, 

enz. 

 

Laat uw kind de gevonden beestjes bekijken 

met het vergrootglas. Praat over het beestje 

met uw kind. Hoeveel pootjes heeft het 

beestje? Zie je zijn ogen? Hoe beweegt hij? 

Welke kleur heeft hij? Hoe heet dit beestje? 

Waarom leeft hij onder een steen/bloembak? 

Enz. 

 

Variatie  

Leuk om het kriebelbeestje na te tekenen of 

te knutselen  

 

Ontwikkelingsgebieden:   

 

 

  

https://apps.apple.com/nl/app/vergootglas-zaklamp/id908717824
file:///C:/Users/kbe/Documents/190404


Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Klap eens in je handjes 0+ 
 

‘Klap eens in je handjes, blij blij blij.  

Op je boze bolletje, allebei.  

Handjes in de hoogte, handjes in je zij.  

Zo varen de scheepjes voorbij.’  

 

Als uw baby 7 maanden oud is, wordt zijn/

haar motoriek steeds beter en lukt het hem/

haar om in zijn/haar handen te klappen. Het 

liedje ‘Klap eens in je handjes’ is nu dan ook 

ideaal om uw baby beter zijn/haar handjes 

en het  

bewegen van de handjes te ontdekken op een 

leuke, speelse manier. Lekker samen zingen, 

klappen en lachen.  

 

Liedjes zingen is natuurlijk goed voor de taalontwikkeling 

van uw baby/dreumes en hoe leuk is het dan om een liedje 

te zingen met gebaren erbij.  

 

Een aantal liedjes die daarvoor geschikt zijn:  

- Klap eens in je handjes  

- In de maneschijn  

- Hansje pansje kevertje  

- Visje, visje in het water  

- Zo gaat de molen  

 

Alternatief (voor dreumesen vanwege de zwaarte) 

Vul kleine lege flesjes met rijst, kraaltjes, knoopjes.  

Zo heeft uw dreumes zijn/haar eigen muziekinstrument. 

 

 

 

 



Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Kleuren matchen 2+ 
 

Wat heeft u nodig? 

 Lijm 

 6 Keukenrollen 

 6 verschillende kleuren papier 

 Kleine dopjes (in die kleuren) die door de keukenrollen passen 

 

Uitleg 

1. Lijm de stukje papier op de keukenrollen en hang ze op verschillende  

manieren aan de muur. 

2. Verf eventueel de dopjes in dezelfde kleuren. 

3. Geef een bakje met de verschillende dopjes aan uw kind. 

4. Stimuleer uw kind om het dopje in de juist keukenrol te doen. 

5. Maak het eventueel moeilijker om meerdere kleuren toe te voegen. 

 

Het kind leert de kleuren kennen. 



Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Verbind de plaatjes met elkaar 2+ 
 

Wat heeft u nodig? 

 Schaar  

 Potloden 

 Lijm  

 

Uitleg 

1. Print de plaatjes 

2. Uw kind kan de plaatjes  

inkleuren. 

3. Knip de plaatjes uit 

4. Laat uw kind de juiste 

plaatjes bij elkaar zoeken.  

 

Alternatief voor oudere  

kinderen 

Speel memory met de kaartjes. 

 

Van Pinterest zijn ook kant-en-

klare dierenkaartjes te printen. 
https://www.pinterest.at/
pin/504895808200296699/  
 

Veel plezier!  

 

https://www.pinterest.at/pin/504895808200296699/
https://www.pinterest.at/pin/504895808200296699/


Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Bootje maken 3+ 
Belangrijk: Laat kinderen nooit alleen bij water. 

 

Wat heeft u nodig  

 Takjes  

 Riet of touw 

 Open water, bad of teil met water 

 

Uitleg 

Met de kinderen in Zwolle gingen wij eerder naar de 

Wetering om daar takjes te zoeken.  Dit kunt u samen 

met uw kind doen in de tuin of in de buurt.  

 

1. Breek de takjes in kleine stukjes.  

2. Knoop riet (of touw) om de takjes.  

3. Klaar is het bootje.  

4. Laat het bootje te water! 

 

Kijk of het bootje in balans blijft. Anders heeft het 

bootje misschien een mast nodig. 

 

Veel plezier! 

 

 

 

Alternatief 

Geen takjes, dan kunt u ook een kurk als basis 

voor een bootje gebruiken. Er moet dan een 

schroefje onder in de kurk worden gedraaid, 

om het bootje rechtop te houden. Maak boven-

in met een mesje een gleufjes en plaats daarin 

het zeil van papier. Het komt wel nauw! Als het 

bootje te groot is slaat het om.  

 

 

  



Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Slinger maken 3+ 
 

Wat heeft u nodig? 

 drie plaatjes die bij elkaar passen en verschil-

lende in grootte 

 Lint of touw 

 Niettang (of lijm) 

 

Uitleg 

 

Print de plaatjes uit. Laat uw kind de plaatjes inkleuren. Knip ze samen uit en 

verbind ze aan het lint/touw. Met lijm kan uw kind dit zelf. Met een niettang 

blijven de plaatjes beter zitten, dit kunt u beter even voor uw kind doen. Zoek 

samen uw kind een mooie plekje om de slinger op te hangen.  

 

Op de volgende pagina 

staan andere plaatjes die 

verschillen in grootte. 

 

Veel plezier! 

 

 

 





Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Grijpen, voelen en omrollen 0+ 
 

Wat heeft u nodig? 

 Van alles wat u thuis heeft 

 

Uitleg 

Leg uw baby op de grond met verschillende soorten speeltjes om uw baby heen. 

Leg de speeltjes net buiten handbereik. Hiermee stimuleert u het grijpen en 

omrollen. Het moet wel makkelijk te grijpen zijn, dus geen bal want die rolt 

weg en dan raakt uw baby gefrustreerd.  

 

Voelen en ontdekken is voor uw baby heel interessant. 

Denkt u aan verschillende soorten stof (spijkerstof,  

fluweel, ribstof). Zachte kinderboekjes, zakdoeken,  

deksels van lege potjes en een nieuwe afwasborstel is ook 

een hele ervaring voor baby’s. 

 

Veel plezier! 

 

 

 

 

 

 



Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Je eigen bellenblaas maken 3+ 
O.b.v. een ouder. Deze activiteit is ook leuk voor 

grote broers en zussen! 

 

Wat heeft u nodig? 

 Leeg flesje 

 Schaar of mesje,  

 Oude sok 

 Bakje met water  

 Afwasmiddel 

 

Uitleg 

1. U snijdt met een mesje of een schaar de  

onderkant van het flesje eraf.  

Pas op, de rand kan scherp zijn!  

2. Plaats de sok over het flesje 

3. Doe water in het bakje en knijp er wat  

afwasmiddel in. 

4. Plaats de onderkant van het flesje met sok 

in het bakje  

5. Laat u peuter door de bovenkant van de fles 

blazen maar! 

 

Alternatief 1+ 
Gebruik een gewone bellenblaas. Neem uw baby/

dreumes op schoot, leg hem/haar voor u neer of 

laat hem/haar lekker rond kruipen en blaas de 

bellen. Blaas eerst weinig bellen om te zien of 

uw baby het spannend vindt. Als uw baby het 

leuk vindt kunt u meer bellen blazen. Uw baby 

kan de bellen grijpen en er achteraan te krui-

pen.  

 

Veel plezier! 

 

 



Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

In de tas 2+ 
 

Wat heeft u nodig? 

 Grote boodschappentas 

 

Uitleg 

1. Pak een grote boodschappentas. 

2. Vraag aan uw kind zelf dingen te pakken om in de tas te doen. 

3. Vraag om 1 ding tegelijk en laat uw kind elk ding in de tas stoppen. Zeg tel-

kens ‘dank je wel’. 

5. Kies dingen die uw kind makkelijk kan pakken en zelf naar u toe kan bren-

gen, zoals een gelief stuk speelgoed, bestek, een kleedje, een handdoek of een 

tandenborstel. 

 

Uw kind hoort het woord, legt een verband en vindt dan het voorwerp. 

 

U maakt het spel moeilijker door dingen te vragen die ergens in liggen, op staan 

of waar meerdere kleuren van zijn. Nog moeilijker; een ding terug laten plaat-

sen waar het vandaan komt.  

 

Veel plezier!  



Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Speelse vlieger 3+ 
O.b.v. een ouder 

 

Wat heeft u nodig? 

 Lege toiletrol,  

 Gekleurd en wit papier,  

 Lijm, 

 Schaar,  

 Crêpepapier of plastic tas,  

 Nietmachine, 

 Touw,  

 Zwarte stift. 

 Eventueel een elastiek als lijmhulp en een lege dop als sjabloon. 

 

Uitleg 

1. Knip samen met uw kind een stuk 

crêpepapier of een plastic zak in 

stroken voor de ‘’staart’’ & zet vast 

met een nietmachine op de toiletrol. 

2. Knip van diverse kleuren papier rond-

jes (gebruik eventueel een dop als 

sjabloon voor de maat). Plak die op 

de rol, dakpansgewijs. 

3. Wanneer uw kind een rand klaar 

hebt, schuif er eventueel een elas-

tiekje omheen als houvast tot de lijm 

droog is. 

4. Eindig met twee witte rondjes als 

oogjes, die iets kleiner zijn. Teken 

daarop een zwart rondje, aan beide 

kanten. 

5. Maak een gaatje aan beide kanten 

van de ‘’bek’’ en rijg een stuk touw 

erdoor. 

Klaar is de vlieger, hup naar buiten! 

 



Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Geluidshow 0+ 
 

Wat heeft u nodig? 

 Verschillende speelgoed die geluid maken  

 

Uw baby (dreumes) vindt verschillende geluiden 

erg interessant.  

 

Door verschillende geluiden te laten horen 

en te laten zien wat het geluid maakt, kan 

uw baby het verband leggen tussen een ge-

luid en de geluidsbron.  

 

Verzamel verschillende objecten, zoals een 

rammelaar, een speeltje met piepjes erin, 

een krakend papiertje of knisperboekje.  

 

Ga naast uw baby zitten. Laat de geluiden 

een voor een horen, terwijl u laat zien welk 

object het geluid maakt. 

  

Leg de ‘geluidsveroorzaker’ vervolgens in de handen of leg het naast uw baby 

neer terwijl deze op zijn/haar buik ligt, zodat uw baby zelf het geluid kan  

maken.  

 

Veel plezier!  

 

 

 

  

 

 

  



Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Online tips voor ouders 
 

Piramide methode 

Op de groep maken wij gebruik van de Piramide methode. De methode is voor 

ons een goed hulpmiddel om de kinderen spelenderwijs te stimuleren in de ont-

wikkeling. U kunt hier mee over lezen op onze website: https://www.eigen-en-

wijzer.nl/piramide/ Ook thuis kunt u aan de slag met de Piramide methode: 

www.piramidemethode.nl/thuis/  

Jeugdbibliotheek 

Ook willen wij de gratis Jeugdbibliotheek www.jeugdbibliotheek.nl/  bij u onder 

de aandacht brengen, want iedere dag samen lezen is zeer waardevol. De web-

site bevat allerlei online hulpmiddelen en video’s.  

Zindelijkheid 

Wanneer een kind daar aan toe is beginnen wij op de groep met het zindelijk 

maken. Wij krijgen hier vaak vragen over van ouders. Op onze website kunt u 

een video van ons bekijken over dit onderwerp; www.eigen-en-wijzer.nl/vlog-

zindelijkheid/  ook kunt u kijken op deze website www.24baby.nl/peuter/

zindelijkheid/zindelijkheidstraining-tips/ 

Mediawijsheid 

De iPad en mobiele telefoon zijn niet meer weg te denken uit onze huishoudens. 

Wij ontvangen vragen over ‘Hoe lang mag een kind kijken’, ‘Hoe hanteer ik re-

gels?’, ‘Hoe zorg ik dat mijn kind veilig is online?’. Deze website kan u helpen 

www.mediawijsheid.nl/ouders/ 

Wij zijn er voor u dus neemt u gerust contact met ons op!  

 

 

Tot het volgende Stay-at-home programma! 

https://www.eigen-en-wijzer.nl/piramide/
https://www.eigen-en-wijzer.nl/piramide/
https://www.piramidemethode.nl/thuis/
https://www.jeugdbibliotheek.nl/
https://www.eigen-en-wijzer.nl/vlog-zindelijkheid/
https://www.eigen-en-wijzer.nl/vlog-zindelijkheid/
https://www.24baby.nl/peuter/zindelijkheid/zindelijkheidstraining-tips/
https://www.24baby.nl/peuter/zindelijkheid/zindelijkheidstraining-tips/
https://www.mediawijsheid.nl/ouders/

