
  

Bib aan zet: poëziepret  

Natuuruur: stokstaartjes video 

Spel en beleving: volg de draad    

Cultuuruur: dansles van een kleuter 

Crea: de illustrator in jou 

Avondeten       

  

Schooltijd: zoeken, tellen en schikken.  

Sport & beweging: tijd om te rollebollen!   

Virtuele wereld: online puzzelen    

Lunchpauze      

   

Verwenmomentje  

Vrijdag  

10 april  

 

9u – 10u 

10u – 11u 

11u – 12u 

12u – 13u 

13u – 14u 

14u – 15u 

15u – 16u 

16u – 17u 

17u – 18u 

18u – 19u 



 

  

 

 

 

SCHOOLTIJD 

Verstop 10 voorwerpen van dezelfde kleur in jouw woonkamer. Laat jouw kleuter hen 

zoeken en tel samen goed hoeveel jullie er al hebben. Laat jouw kleuter ze van groot 

naar klein sorteren. Als jullie het leuk vonden kan je de rollen nog eens omdraaien en 

verstopt jouw kleuter nu alle spulletjes en wordt jij de zoeker! Samen tellen en schikken 

doe je nog steeds. 

 

SPORT & BEWEGING 

Tijd om te rollebollen! Zoek een zachte ondergrond zoals bijvoorbeeld een mat of buiten 

op het gras. Leg aan de ene kant een hoopje blokjes of ander klein los materiaal. Aan 

de andere kant van de mat zet je een mandje, een emmer of een lege doos. Laat je 

kleuter met een blokje in de hand rollen naar de overkant en zo alle blokjes overbrengen. 

Rol uitgestrekt als een boomstam of wees creatief en rol op verschillende manieren naar 

de overkant.  

 

VIRTUELE WERELD 

Wie graag eens een puzzel maakt, kan dit ook op het internet!   

► Surf naar: peuterspelletjes.net/legpuzzelsonline.htm  

 

Nog aanraders:  

► Surf naar: peuterspelletjes.net/legpuzzel-koe.htm 

► Surf naar: peuterspelletjes.net/boerderij_puzzel_4.htm  

 

BIB AAN ZET 

Tijd voor wat poëzie! Een leuk gedichtje leren kennen is altijd fijn.  

Ga samen op zoek naar een leuk gedichtje.  

► Surf naar: pinterest.com/ageerst/thema-po%C3%ABzie-kleuters/ 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

  
 

http://www.peuterspelletjes.net/legpuzzelsonline.htm
http://www.peuterspelletjes.net/legpuzzel-koe.htm
http://www.peuterspelletjes.net/boerderij_puzzel_4.htm
http://www.pinterest.com/ageerst/thema-po%C3%ABzie-kleuters/


 

 

 

NATUURUUR 

Stokstaartjes zitten net als ons altijd samen met hun familie en zijn geweldige 

diertjes. Tijd om hen nog wat beter te leren kennen in deze video! Kijk gerust 

nog wat verder naar deze leuke natuurvideo’s.  

► Surf naar: youtube.com/watch?v=JwjrDEAX9Ak 

 

SPEL 

Kleef een stuk woldraad op de vloer doorheen je huis vast met wat tape. Laat 

jouw keuter blootvoets van het ene naar het andere uiteinde stappen. De 

woldraad prikkelt de voetzool, je moet goed voelen en kijken om hem goed te 

volgen. Hij blijft ook niet stil liggen, wat aandacht vergt van de stapper.  Is dat 

voor jou te simpel? Probeer eens met jouw ogen dicht.  

 

CULTUURUUR 

Tafels en banken aan de kant! Het is tijd om de beste danser in jezelf naar 

boven te halen. Volg het voorbeeld van James Corden en Justin Bieber in deze 

video, want vandaag is jouw kleuter de danslesgever. Veel succes alvast! 

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

 

CREA 

Boeken en  crea met elkaar verbinden! Een leuk boek heeft altijd mooie 

tekeningen. Wat is je kleuters favoriete voorleesboek? Wordt het niet eens tijd 

om dit boek te voorzien van gloednieuwe tekeningen? Lees een stukje voor 

en laat jouw kleuter dan zelf een tekening maken voor dit stukje. Herhaal dit 

zoveel je wil en bewonder samen de werkjes!  

VERWENMOMENTJE 

Verwenmomentje: Het is altijd leuk om elkaar eens te verwennen. Met een 

kleine verrassing, wat lieve complimentjes of een fijne gezichtsmassage.  

In tijden van corona doe je dat best niet met je handen.  

Maar ga vandaag op zoek naar zachte spulletjes om  

over elkaars gezicht te strelen.  

Denk aan knuffeltjes, doekjes, penselen,…  

 

 

 

 

 

 

  

  
 

http://www.youtube.com/watch?v=JwjrDEAX9Ak
http://www.youtube.com/watch?v=FUHlDlL_LbY

