
  

Bib aan zet: jeugdboekenmaand  

Warm hart actie: berenjacht 

Spel: sumo-worstelen       

Muziekuur: regenmaker 

Crea: het is een zonnige dag vandaag   

Avondeten       

  

Schooltijd: Ridder Muis    

Sport & beweging: kleuren sorteren   

Virtuele wereld: ruimtelijke oriëntatie & puzzelen 

Lunchpauze      

   

Kinderyoga 

Donderdag 

26 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 Ridder Muis. 

Een programma op Ketnet, dat genderstereotypen doorbreekt. 

► Surf naar: www.ketnet.be/kijken/ridder-muis 

 

 

Haal enkele emmers of wasmanden boven en leg in elke doos/mand/emmer/hoepel 

een kleurtje. Laat je kleuter op zoek gaan in het huis naar voorwerpen met dezelfde 

kleur. Spreek af dat ze bij elk voorwerp naar het verzamelpunt moeten komen en dan 

pas iets nieuws mogen meebrengen. Ze mogen dus maar 1 dingetje per keer 

vasthouden.  

 

VIRTUELE WERELD 

Oefen de ruimtelijke oriëntatie van je kleuter en puzzel er op los!  

► Surf naar: www.computermeester.be/ruimtelijk_orientatie_kleuters.htm 

 

 

Deze maand is het jeugdboekenmaand, daarom zorgen ze voor een voorleeskwartiertje 

per dag. Bekijk zeker de video van Anke Rymenams eens, waarin ze verteld over kleine 

August! 

   

 

 

Zet eens een beertje voor je raam. Waarom? Omdat, als de andere kinderen eens gaan 

wandelen in de buurt, zij op berenjacht kunnen gaan. Maar ook jullie kunnen dan op 

berenjacht gaan door de beren te zoeken bij de andere huizen!   

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

  
 

SPORT & BEWEGING 

BIB AAN ZET 

► Surf naar: www.youtube.com/channel/UCMn4mJNab1rePj4Jrpqu_Zw/ 

WARM HART ACTIE 

► Surf naar: www.standaard.be/cnt/dmf20200324_04900327  

http://www.ketnet.be/kijken/ridder-muis
http://www.computermeester.be/ruimtelijk_orientatie_kleuters.htm
http://www.youtube.com/channel/UCMn4mJNab1rePj4Jrpqu_Zw/
http://www.standaard.be/cnt/dmf20200324_04900327


 

  

 

 

SPEL 

‘Sumo-worstelen voor kinderen.’ Je maakt een sumo-pak door een wijd T-shirt voor 

volwassenen te vullen met kussens. Daarna moet je proberen om je tegenstander als 

eerste op de grond te krijgen. Simpel, maar leuk! 

 

 

MUZIEKUUR 

Vandaag maken we ons eigen muziekinstrument. Laat je gaan met deze regenmaker! 

►Surf naar: www.knutselidee.nl/nieuws/rainmaker83.htm 

 

CREA 

We gaan de zon laten schijnen in ons huis! Het enige wat je nodig hebt is een blauw 

of wit blad, een schaar, lijm en wol. Je prikt met je schaar gaatjes in  het blauwe of 

witte blad en in het midden teken je een cirkel. Doe nu de wol door de gaatjes en je 

hebt een zon! 

 
 

 

 

 

  

  

http://www.knutselidee.nl/nieuws/rainmaker83.htm


 

ONTSPANNING 

Zet wat rustige muziek op en zoek een rustige plaats. Doe, aan de hand van deze 

afbeelding, yoga met je kind. Ontspanning voor iedereen gegarandeerd! 

 

 


