
4 - 8 mei  



 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  

Het allerlaatste activiteiten magazine is een feit. Een aantal weken geleden 

zijn wij dit magazine gestart om u en uw kind(eren) te ondersteunen in deze 

rare tijd van veel thuis zijn. Kinderen leren en ontwikkelen zich voortdurend, 

dat wilden we graag ondersteunen met uitdagende activiteiten en filmpjes. 

Door het enthousiasme van de pedagogisch medewerkers beschikken we  

inmiddels over een grote ‘activitheek’. Een verzameling van uitgewerkte  

activiteiten en filmpjes voor de kinderen.   

 

U heeft door het magazine tegelijkertijd een inkijk gekregen in wat wij ge-

bruikelijk doen met de kinderen bij Eigen&Wijzer. Ook na volgende week blijft 

deze activitheek beschikbaar via onze website en kunt u blijven putten uit een 

groot scala van uitdagende activiteiten en leuke filmpjes.  

Hoe vervelend wij het ook vinden dat wij uw kind niet mochten opvangen, wij 

hebben genoten van het uitwerken van de activiteiten en het maken van de  

video’s. De bel-momenten, het versturen van kaartjes, het ronddelen van  

knutselpakketjes en al de andere acties die zijn verricht hadden een  

duidelijke gemeenschappelijke boodschap. Wij - missen - jullie!! 

Veel plezier met dit laatste magazine en de activiteiten op onze website en 

heel graag tot op de groep in de week van 11 mei.  

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! 

Liedje ‘Boer wat zeg je van mijn kippen’ 0+ 
Samen liedjes zing is hartstikke leuk om te doen!  

Tip voor de wat oudere kinderen (1,5+): bekijk samen de tekening hierboven, 

hier kunt u over praten met uw kind. Stel bijvoorbeeld vragen of benoem wat 

uw kind aanwijst. Waar is de haan? De haan zit bovenop het kippenhok. Hoeveel 

kuikens zie jij? Ga ze vervolgens samen tellen. Wat gebeurd er met de  

boterham? Etc. Afhankelijk van de leeftijd past u de vragen aan.  

 

3+ peuter? Printen en kleur maar! 

 

 



Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Vogelnestje maken 2,5+ 

Wat heeft u nodig? 

 Diverse materialen om een nestje mee te 

kunnen maken, zoals hooi, stro, touwtjes, 

cadeaulintjes, watten, papiersnippers, 

takjes, gras, blaadjes, etc. 

 Bakje om materialen in te verzamelen. 

Uitleg: 

Laat uw kind of ga samen, allerlei verschillende 

materialen zoeken waarvan hij/zij een nestje kan 

maken. Dat kan zowel buiten als binnen. Laat uw 

kind nadenken over wat vogels zouden gebruiken voor hun nest.  

Vervolgens mag uw kind van alle verzamelde materialen zelf een nest gaan  

maken. Daarin laat u uw kind helemaal de vrije hand, er is geen goed of fout.  

         

Veel plezier met het maken van je eigen nest! 

Extra:  

U zou eerst een tijdje uw tuin in de gaten kunnen houden en kijken of er nog 

vogels nestmateriaal komen zoeken. Praat er samen over (Wat zou de vogel  

zoeken? Wat neemt de vogel mee? Etc.). U kunt de verschillende materialen  

bespreken met uw kind (is het materiaal hard of zacht? Wat is de kleur? Kan je 

het buigen of breekt het snel? Etc.).  Veel plezier! 



Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Verven met rare kwasten 1,5+ 

Wat heeft u nodig: 

 Wasknijpers 

 Verschillende materialen 

 (Water)Verf 

 Papier 

Uitleg 

Laat uw kind, of ga samen, verschillende materialen zoeken, bijvoorbeeld  

blaadjes, takjes, touw, veer, cadeaulintjes, papier, etc.  

Doe het verzamelde materiaal tussen een wasknijper en benoem het  

materiaal (dit is een blaadje, etc.) 

Nu kan uw kind alle rare kwasten gebruiken met (water)verf op papier. Verft 

iedere rare kwast hetzelfde? Of toch anders? Welke verft fijn of juist niet?  

 

Veel zoek- en  

verfplezier! 



Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Piramide activiteit ‘Samen de was doen’ 1,5+ 

De was doen is niemands favoriete klusje maar 

wordt een stuk gezelliger wanneer u dit samen 

doet met uw peuter of dreumes!  

 

Sorteer de was op kleur en benoem de  

kleuren. Bespreek de verschillende  

kledingstukken en van wie ze zijn. Waarom 

gaat de kleding in de wasmachine? Hoe komt 

het dat ze vies zijn geworden? Wat 

doet de wasmachine? Wat heeft de 

wasmachine nodig om de kleding 

schoon te wassen? De kleding komt 

nat uit de wasmachine, hoe krijgen 

we dit weer droog? Welke kleding 

gaan we strijken? Wat hebben we 

daarvoor nodig? Eindig met samen de 

kleding in de juiste kast leggen op de 

juiste plek.  

 

Bekijk het Piramide thuis  

document voor meer inspiratie  

en uitleg! 

https://uppy-nl.s3.amazonaws.com/oino_piramide/documents/

Piramide_voor_thuis_project_kleding_1_orienteren_en_speelleeromgeving.pdf 

 

 

https://uppy-nl.s3.amazonaws.com/oino_piramide/documents/Piramide_voor_thuis_project_kleding_1_orienteren_en_speelleeromgeving.pdf
https://uppy-nl.s3.amazonaws.com/oino_piramide/documents/Piramide_voor_thuis_project_kleding_1_orienteren_en_speelleeromgeving.pdf


Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Armband maken van strijkkralen 3+ 

De peuters van KDV De Pinkenstal in Loosdrecht 

hebben deze activiteit al geoefend en goed  

gekeurd. Rosalie heeft ons een foto van haar  

armband gestuurd. Wat knap gemaakt Rosalie! 

Wat heeft u nodig? 

 Strijkkralen 

 Draad, bij voorkeur elastisch 

 Bakpapier 

 Bakplaat of taartvorm, ovenschaal 

 Lijm 

 Schaar 

Uitleg 

 Verwarm de oven voor op 180 graden 

 Bekleed de bakplaat met bakpapier 

 Zet samen de strijkkralen rechtop op het 

bakpapier. Best een uitdagend klusje! Welke 

kleuren strijkkralen zijn er?  

 Plaats de bakplaat in de oven 

 Wacht 8-15 minuten tot de strijkkralen zijn 

gesmolten. Blijf erbij!  

 Laten de gesmolten strijkkralen afkoelen 

 Knip draad af, lang genoeg voor een armband, en uw kind kan gaan rijgen. 

Alle kleuren door elkaar of mooi opvolgend, alles is goed.  

 Als de armband (of ketting) klaar is knoopt u deze dicht. Met een  

druppeltje lijm blijft de knoop beter zitten.  

                                                                                        Veel plezier!  

 



Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Verstuur een knuffel 1,5+ 

We mogen niet knuffelen, dat missen we allemaal. 

Naar wie wil uw kind graag een knuffel sturen?  

Wat heeft u nodig? 

 Papier 

 Stiften, leurpotloden of verf 

 Schaar 

 Enveloppe en postzegel(s) 

Uitleg 

 Leg het papier op de grond. Het papier moet 

breder zijn dan de breedte van de armen van 

uw kind 

 Uw kind gaat met hoofd en armen wijd op het 

papier liggen 

 Teken de omtrek van uw kind met stift of  

potlood 

 Uw kind kan nu zichzelf gaan inkleuren 

 Als de tekening klaar is knipt u (of samen) de 

tekening uit 

 Deze gaat in de enveloppe en bespreek hoe 

dat proces verder gaat (adres, postbode,…) 

 Ga samen met uw kind naar de brievenbus om 

de tekening te posten. 

 

Wat een geluk voor de ontvanger, die ontvangt een knuffel! 

                                                                                        Veel plezier!  

 



Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Kleuren sorteren 1+ 

Kinderen zijn dol op spulletjes in bakjes doen. In 

een video op de activiteiten pagina voor de kinderen 

van 0-4 jaar hebben we dit als 0+ activiteit laten 

zien.  

https://www.eigen-en-wijzer.nl/baby-activiteit-simpele-en-restmaterialen/  

Deze activiteit is uit te breiden door items aan te bieden die qua kleur bij  

elkaar passen.  

Het rode dopje gaat in het rode bakje. De groene spons gaat in het groene  

bakje en daar gaat dan ook het groene duplo 

blokje bij. De gele wasknijper gaat in de gele  

beker en daar kan de gele auto bij.  

Deze activiteit kan ook gedaan worden met  

gekleurde wasknijpers en bijpassend gekleurd 

papier of met duplo blokjes en gekleurd papier. 

Gekleurde stickers is weer een andere motoriek.  

Veel plezier!  

 

 

https://www.eigen-en-wijzer.nl/baby-activiteit-simpele-en-restmaterialen/


Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Spiegeltje, spiegeltje aan de 

wand, wie is het mooiste van het 

land? 0+ 

Deze activiteit is ontzettend leuk om te doen omdat u continu de reactie van 

uw kind kunt zien in de spiegel.  

Uitleg 

Ga samen met uw kind voor de spiegel staan of zet een spiegel voor u en uw kind 

neer. Kijk hoe uw kind reageert. Kijk elkaar aan in de spiegel. Lach naar uw kind.  

Kijk of u uw kind zover krijgt dat hij/zij ook gaat lachen. Uw neus kunt u  

bewegen, uw lippen kunt u tuiten, mond open en weer dicht. Wenkbrauwen  

optrekken, hoofd schuin doen en weer recht, met de ogen van links naar rechts 

kijken.  

Benoem bij een peuter ook de zintuigen door deze aan te wijzen; ‘Dit zijn de 

oren, daarmee kunnen we horen’.  

Als uw kind al wat ouder is dan is gekke bekken trekken natuurlijk super leuk 

om te doen. Doe uw kind na of laat uw kind u nadoen. 

Hetzelfde geldt voor bewegingen met handen.  

Vingers die elkaar aanraken, etc.  

Uw kind leert van alles met deze activiteit maar het 

mooiste is de verbintenis die u samen heeft.  

   

Veel plezier!  

 

 



Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Beste moeders, 

Dit was ons laatste activiteiten magazine. 

Vanaf 11 mei zien wij u en uw kind(eren) heel 

graag terug op de groep! Na 10 mei mag u de 

rest van het magazine bekijken ;)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Zondag 10 mei is het Moederdag!!  

Normaal maken wij met de kinderen op de groep een leuk cadeautje voor mama. 

Nu gaat dit helaas niet en dus komt het op u aan lieve vaders. Dit komt goed 

want wij geven uitleg en maken het niet te moeilijk. Ieder knutselwerkje is in 

tien minuten te maken.  

 

Boekenlegger van moeders eigen wurm 

 Foto van uw kind 

 Printer 

 Schaar 

 Touwtje 

 Kleurpotloden of stiften 

 Lijm 

Maak een foto van uw kind, print deze uit, even 

knippen, touwtje eraan en de boekenlegger is al 

klaar. Meer knutselen? Plak de foto op papier en 

laat uw kind op de achterkant kleuren.  

 

Applaus voor mama 

 Wit of gekleurd papier 

 Stift of potlood 

Vouw het papier dubbel. Laat uw kind zijn of 

haar handje op het papier leggen. Trek de hand 

om en knip deze uit. Uw kind kan de ene kant 

versieren door te kleuren, binnenin zet u een  

lieve tekst.  



Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Bosje bloemen voor mama 

 Wit papier of schilderdoek 

 Gekleurde verf 

Leg het papier op tafel. Uw kind doopt zijn of 

haar handjes in de verf en stempelt op het  

papier. Dit zijn de bloemen. Met een vinger of 

kwast maakt u de stelen en een mooie strik.  

Naam erop en klaar is het bosje bloemen!  

 

 

Thee voor mama 

 Print de theekop op de volgende pagina of knip deze zelf uit  

papier dat eerst is dubbelgevouwen. 

 Schaar 

 Lijm 

 Kleurpotloden of stiften 

 Eventueel foto van uw kind 

 Theezakje van mama’s favoriete thee 

Print de theekop en knip deze uit. U kan een foto van uw kind op de kop  

plakken. Laat uw kind de theekop versieren met potlood of stift. Plak de  

theekop dicht, maar doe alleen lijm op de randen, zodat het theezakje erin  

geschoven kan.  

 

Tip: Pickwick heeft thee met een spreuk/vraag op het label, zoek een leuke uit.  

 

 



Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

 

 

 



Leuke activiteiten om samen te doen.  Veel plezier! 

Een hart van haar hartje 

 Wit of gekleurd papier 

 Lege wc-rol 

 Rode verf 

 Draad 

Knip uit het papier een hart. Duw het wc-rolletje 

aan één kant in zodat een hartje ontstaat. Laat uw 

kind de wc-rol in de verf dopen en op het hart 

stempelen. Als de verf droog is maakt u een gaatje 

voor het touwtje en klaar is het hart! 

 

Ontbijt op bed  

 Poffertjes 

 Aardbeien 

 Poedersuiker (of Stevia) 

 Satéprikkers 

Leg de ingrediënten (aardbeien schoon gemaakt) 

klaar en laat uw kind de stokjes vullen met een poffertje, een aardbei, weer 

een poffertje, weer een aardbei, tot de prikker vol is. Leg ze op een bord 

(servetje eronder staat gezellig). Laat uw kind ze nog bestrooien met  

poedersuiker. Kopje thee of koffie erbij, klein vaasje met een bloem erin uit 

de tuin en een zelfgemaakt knutselwerkje en klaar is het ontbijt! 

Veel plezier! 

 

 


