
   
 

 
 

 

 

       

 
 

       

     

  

  

  

    

 

 

 

  

Dinsdag  

31 maart 

 

Schooltijd: wirwar tekenen 

Sport & beweging: hinkelbaan maken 

Virtuele wereld: tekenen op een beslagen raam 

Lunchpauze        

Lunchpauze       

 12u - 13u 

8u – 9u 

9u – 10u 

10u – 11u 

11u – 12u 

12u – 13u 

13u – 14u 

14u – 15u 

15u – 16u 

16u – 17u 

17u – 18u 

18u –19u 

 

Bib aan zet: fundel-boekjes 

Warm hart actie: portret voor je oma & opa 

Muziekuur: doe het klapliedje 

Cultuuruur: inpakkunst - Christo 

Crea: schilderen met gereedschap 

Avondeten  

Maak je eigen snoezelhoek 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

SCHOOLTIJD  

Gebruik deze tijd om opdrachtjes af te werken voor school. Heb je deze 

niet gekregen, dan hebben wij er voor jou voorzien. Laat je kleuter enkele 

gekleurde blokjes of flesdoppen kiezen. Leg ze op een groot blad en met 

een potlood of stift kan je kleuter een zig zag beweging maken op het blad 

rond de voorwerpen.  

 

SPORT & BEWEGING 

Maak samen een hinkelbaan van stoepkrijt of hoepels. Je kleuter springt 

op zijn eigen manier over de hinkelbaan maar moet wel in elk vak komen. 

Variatie: leg iets op een vak, op dit vak mag je kleuter dan niet komen. 

Variatie: leg iets op een vak, dit voorwerp moeten ze proberen oprapen 

terwijl ze op 1 been staan. 

 

VIRTUELE WERELD 

‘Beslagen raam’ of ‘Steamy window app’ laat je iPad beslaan zoals een 

raam. Met een vinger kan je de condens weer weggeveegd worden, en 

met je adem in de microfoon komt het weer terug. 

► Surf naar: 

play.google.com/store/apps/details?id=com.appspot.swisscodemonkeys.

steam&hl=nl 

 

BIB AAN ZET 

Bestaande boeken komen tot leven op een interactieve manier voor 

kinderen. Het digitale prentenboek omvat een animatie aangevuld met 

leuke teken-, speel- en doe-activiteiten. Je kan de app downloaden en dan 

bovenaan in het catalogusscherm onder ‘jouw collectie’ vind je de gratis 

boekjes terug. Ga gerust eens lezen in de ‘Bal van Boe’. Boe ziet een bal 

in het gras. hij geeft hem een schop. dat is heel tof! ook Wolf, Pier en Mie 

doen mee. Maar dan... de bal doet wel heel gek. Wat zou er mis mee zijn? 

► Surf naar: fundels.com 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appspot.swisscodemonkeys.steam&hl=nl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appspot.swisscodemonkeys.steam&hl=nl


 

 

 

 

 

 

 

 

WARM HART ACTIE 

Knutsel het portret van oma en opa en stuur de kunstwerkjes op of 

steek het in hun brievenbus. Reken er maar op dat ze hier dolgelukkig 

van zullen worden! 

 

MUZIEKUUR 

Ken jij het klapliedje al? Voor kleuters kan je het liedje iets trager laten 

afspelen. 

► Surf naar: 

www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=aXZWgOf2lSA&featur

e=emb_logo 

 

CULTUUR 
Kunstenaar Christo is bekend voor het inpakken van allerlei bekende 

gebouwen. Ga met krantenpapier aan de slag en pak net zoals Christo 

voorwerpen in. Kunnen mama, papa, broer en of zus raden wat er in 

jouw pakje zit?  

 

CREA 

Schilderen kun je natuurlijk doen met een kwast, maar wist je dat 

moeren en schroeven ook prima voldoen als kwast. Dop jouw moer 

maar in de verf en schilder ermee op een stuk karton/papier. Klussers 

klaar?! Verven maar! 

 

DESSERT 

Maak je eigen snoezelhoek met kussens, je favoriete knuffels, 

dekentjes. 

► Surf naar: nl.pinterest.com/pin/324681454364139578/ 

 

 

 

 

  
 

 

http://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=aXZWgOf2lSA&feature=emb_logo
http://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=aXZWgOf2lSA&feature=emb_logo
https://nl.pinterest.com/pin/324681454364139578/

