
   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  
   

 

         

 

 

 

Schooltijd: op kleurenjacht   

Sport en beweging: ganzenpas   

Virtuele wereld: geheugenspelletjes  

Lunchpauze 

Bib aan zet: luisterverhaal Kapitein Korsakov  

Warm hart actie : minitekening voor maxiplezier  

Natuur: kweek je eigen tuinkers 

Spel: wat is er weg?  

Crea: de stip van Floor 

Avondeten 

Piekerdoosje 

 

13u – 14u 

14u – 15u 

15u – 16u 

     16u – 17u 

     17u – 18u 

     18u – 19u 

 

9u – 10u 

10u – 11u 

11u – 12u 

12u – 13u 

Dinsdag  
14 april 



 

 

 
 

 
                       SCHOOLTIJD 

Gebruik deze tijd om opdrachtjes af te werken voor school. Heb je deze niet 
gekregen, dan hebben wij er voor jou voorzien. Download een kleurenschijf en 
laat je kind op zoek gaan in de tuin of het huis. Bij iedere kleur van de cirkel kan 
je kind een voorwerp zoeken. Om het wat uitdagender te maken kan je wat meer 
kleuraccenten toevoegen. 
Tip: zeg geen “Nee, dat is niet…” maar “Bijna goed, dat is…” Zo stimuleer je je 
kleuter om het nog een keer te proberen. 
 
SPORT & BEWEGING  
Ken jij de ganzenpas al? Nee? Kijk dan snel naar dit filmpje en doe de 
ganzenpas! 
►  Surf naar: www.youtube.com/watch?v=e_aLRvpbvuE&t=16s 

 
VIRTUELE WERELD 
Kies uit verschillende spelletjes zoals ‘vind de afbeeldingen’, ‘memory’, ‘onthoud 
de tekening’ en nog veel meer! 
► Surf naar: 
play.google.com/store/apps/details?id=com.hedgehogacademy.memoryattenti
onlite 

 
BIB AAN ZET 

                       Installeer je op je gemakje in de zetel, zithoek of op je bed. Luister vervolgens 
                       het online voorleesverhaal van Kabouter Korsakov in het Kippenhok.             

► Surf naar: www.geluidshuisuitgeverij.com/binnenpret 
 

 

  



 

 

 
 
 

 
WARM HART ACTIE 
Maak een tekening voor je buren en de andere mensen uit je straat. Dat kan je 
doen op papier en als ze klaar zijn kan je jouw tekeningen in de brievenbussen 
van je buren stoppen. Als je in een rustige buurt woont waar je op straat kan 
spelen kan je ook tekeningen maken op de straat/stoep. Je buren kunnen dan 
uit het raam naar jouw prachtige tekeningen kijken!  

 
TUIN 
1. Neem een bakje en leg hierin katoenen watten of een laagje keukenpapier. 

Maak dit goed nat, maar niet zo nat dat er een laag water in het bakje blijft 
staan. 

2. Strooi op dit laagje de tuinkers zaadjes. 
3. Dek het bakje af met huishoudfolie waar je enkele gaatjes in hebt geprikt. 

Dit houdt de luchtvochtigheid in het bakje hoog, de gaatjes zorgen voor 
ventilatie. 

4. Na 2 dagen haal je de folie weg. Giet af en toe wat water op de watjes of 
het papier om de vochtigheid hoog te houden. 

5. Plaats het bakje op een lichte plek maar niet in de felle zon. 
6. Na 6 tot 8 dagen kan je de tuinkers kiemplantjes oogsten. Knip ze af bij de 

wortels en serveer ze in een lekkere salade of tussen je boterham. 
 

SPEL  
Verzamel verschillende voorwerpen uit het huis en leg ze op een tafel. Toon ze 
aan je kleuter. Laat hem/haar nu de ogen dichtdoen, jij haalt een voorwerp weg. 
Kan het kind raden wat er ontbreekt? 
Variatie: Verstop het voorwerp in het huis en laat je kleuter ernaar op zoek gaan. 

 
 

 
CREA  
Kijk en luister naar het verhaal van de stip van Floor en 
schilder of teken ook een aantal stippen! 
► Surf naar: 
www.youtube.com/watch?v=_k8biOVrY4&feature=emb_title  
 
ONTSPANNING 
Maakt je kind zich ergens zorgen over? Geef hem/haar een 
klein doosje dat hij/zij kan versieren. Voor het slapengaan 
vraag je je kind of er hem/haar nog iets dwars zit of waar hij/zij 
vandaag over heeft nagedacht. Je kan het samen ‘in het 
doosje stoppen’ en het deksel erop doen. Je kind weet dan dat 
die zorgen opgeborgen zitten in het doosje, waar ze altijd weer 
uit te halen zijn, maar ze zitten nu niet meer in zijn/haar hoofd. 
 


