
  

Bib aan zet: boekenzoeker      13u – 14u 

Warm hart actie: postkaartje voor vrienden en familie  14u - 15u 

Muziekuur: muziekmuur      15u - 16u 

Cultuuruur: familietheater vanuit je living    16u - 17u 

Crea: kleurplaat vissen      17u - 18u 

Avondeten        18u – 19u 

Schooltijd: patronen met lego       9u - 10u 

Sport & beweging: parcours bouwen    10u - 11u 

Virtuele wereld: online puzzelen     11u - 12u 

Lunchpauze        12u - 13u 

Ontspanning: kinderyoga 

Woensdag 

25 maart 

 



 

   

 
 
 
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 
spel waarbij de kinderen patronen moeten volgen. Gebruik oude ei dozen en lego. 
Maak op een blaadje een patroon aan. De kleuters moeten in de legoblokken met de 
juiste kleur in het juiste vakje van de ei doos steken.  
Differentiatie 1: Heb je een broer of zus: laat hen mee hepen ondersteunen  
Differentiatie 2: Oudere kleuters kunnen al een eigen patroon maken dat ze daarna 
volgen.  

  
 

SPORT & BEWEGING 

Laat voor een uurtje de kids doorheen het hele huis een parcours opstellen. Ze zullen 

het reuzeleuk vinden dat ze een keertje op de tafel mogen kruipen, op de stoelen 

mogen staan, wc-rollen in een emmer mogen werpen, de drinkflessen of lege 

petflessen omver gooien met sokkenballetjes en nog zo veel meer. Laat ze zelf hun 

fantasie gebruiken en stuur hen enkel bij waar nodig (zodat het toch veilig blijft en geen 

meubelstukken sneuvelen). Maak duidelijke regels wanneer het parcours “open” is en 

vanaf wanneer het weer sluit zodat ze niet buiten de openingsuren in de zetels 

springen of over de tafels lopen. 

 

VIRTUELE WERELD 

Puzzelen, maar dan online. Dat is wat we gaan doen vandaag! 

►Surf naar: www.computermeester.be/puzzelen/index.htm  

 

BIB AAN ZET 

Weet je kleuter nog niet zo goed wat hij/ zij graag leest? Dat verandert met deze 

boekenzoeker. Zoek het boek dat echt bij je past! 

►Surf naar: www.boekenzoeker.be/de-leukste-boekstartboeken   

 

 

 

 

 

 

  

  
 

http://www.computermeester.be/puzzelen/index.htm
http://www.boekenzoeker.be/de-leukste-boekstartboeken


 

 

 
WARM HART ACTIE 

Download hier jouw postkaartjes van Dag Jules!, Dag Loeloe! & Dag Pompom! om te 
versturen naar je familie of vriendjes. Print de kaartjes , schrijf een lieve boodschap op 
de achterkant en hop … posten maar. Bij de kaartjes van Dag Loeloe! & Dag 
Pompom! mogen de kleuters de stiften of de potloden bovenhalen om ze te versieren. 
Of neem een foto van je kaartje en verstuur het online naar je familie en vrienden. 

►Surf naar: bit.ly/uitgeverijzwijsen_postkaartjes 

 

MUZIEKUUR 
Bevestig oude potten en pannen, een vergiet, buizen… op een maneel of muur, 
of verspreidt deze over de grond. Geef de kinderen een tak, lepel, houten blok 
of ander hard materiaal en trommelen maar. Vertrouw je dit niet helemaal? 
Geef dan eerst een keukenrol of spatel. Uren plezier verzekerd! 

 

CULTUUR  

Figurantentheater FroeFroe maakt fantastisch theater. Haal de popcorn maar boven 

en nestel je in de zetel voor één van hun magische theaters!  

►Surf naar: vimeopro.com/janbosteels/theater-froe-froe en gebruik het wachtwoord: 

froefroe 

 

CREA 

Ook vandaag blijven we in het vissen-thema. Teken of schilder op 1 van deze mooie 

kleurplaten! 

►Surf naar: www.pinterest.ca/pin/436145545153294811/  

 

ONTSPANNING 

Even rustig worden voor bedtijd? Ga dan mee naar berenland met deze kinderyoga.  

►Surf naar: www.youtube.com/watch?v=If3n_oW7d_Y 

 

 

  

  
 

https://vimeopro.com/janbosteels/theater-froe-froe
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