
  

Bib aan zet: luisterverhaal van Kabouter Korsakov   

Warm hart actie: schrijf en kleur voor de rusthuisbewoners 

Spel: water-bowlen       

Cultuuruur: eerste hulp bij quarantaine met Kapitein Winokio 

Crea: weef een vis!       

Avondeten       

  

Schooltijd: hallo, ik ben Corona    

Sport & beweging: mama/ papa zegt!   

Virtuele wereld: blues gitaar spelen    

Lunchpauze      

   

Het spel met het zaadje 

Dinsdag  

24 maart 

 

9u – 10u 

10u – 11u 

11u – 12u 

12u – 13u 

13u – 14u 

14u – 15u 

15u – 16u 

16u – 17u 

17u – 18u 

18u –19u 



 

  

 

 

SCHOOLTIJD 

Gebruik deze tijd om te werken aan opdrachtjes die je kreeg van school. Heb je deze 

niet ontvangen, dan hebben wij er enkele voor jou voorzien, namelijk een verhaal 

over het corona virus op niveau van kinderen. 

► Surf naar: www.dewegwijzer.org/hallo-ik-ben-corona/ 

 

SPORT & BEWEGING 

Mama/papa/broer/zus zegt een opdrachtje en deze moet je kleuter dan uitvoeren. Let 

op, je mag enkel het opdrachtje doen als er eerst “mama zegt” aan vooraf gaat. 

Spring, rol, draai, loop, kruip er maar op los! 

 

VIRTUELE WERELD 

Blues gitaar spelen.  

► Surf naar: www.computermeester.be/gitaar-spelen-blues.htm 

 

BIB AAN ZET 

Luister naar de verhalen van Kabouter Korsakov en meneer Wattman.  

► Surf naar: www.geluidshuisuitgeverij.com/binnenpret 

 

WARM HART ACTIE 

Schrijf en kleur voor de rusthuisbewoners.  

► Surf naar: lochristi.be/nieuwsdetail/2481/schrijven-and-kleuren-voor-onze-

rusthuisbewoners 

 

SPEL 

Water bowlen wordt best buiten gespeeld. Vul een aantal oude flesjes met water en 

zet de dop er niet op. De kleuter kan nu met een bal de flesjes water omver proberen 

werpen. 
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CULTUURUUR  

Eerste hulp bij quarantaine met kapitein Winokio. Handen wassen, handen wassen, 

hopsasa! Kapitein Winokio zorgt graag voor afleiding en voor zinvol, muzikaal 

tijdverdrijf in deze barre tijden. Maar ook om hen te helpen met handen wassen, 

voetengroeten en de verveling tegen te gaan.  

► Surf naar: www.kapiteinwinokio.be/eerste-hulp-bij-quarantaine/ 

 

CREA 

Weef een vis. Benodigdheden: De vorm van een wit vis in een wit papier, stroken 

gekleurd papier en wat lijm. Als je knipt in de vis, kan je kleuter de stroken in de vis 

weven. Laat hen daarna de vis ook versieren.  

  
 

ONTSPANNING 

Met een rustgevende muziekje op de achtergrond, verbeelden we ons de groei van 

een boom. We beginnen door met onze knieën op de grond te zitten, met ons hoofd 

voorover gebogen en onze armen vooruitgestrekt. We zijn een zaadje dat, op het 

ritme van de muziek, groeit en verandert in een grote boom, met prachtige takken.  

 

 

  

  
 

https://kapiteinwinokio.be/eerste-hulp-bij-quarantaine/

