
  

Warm hart actie: kleurplaat voor rusthuisbewoners 

Crea: harmonica maken en bespelen 

Cultuuruur: lichaamskunst     

Spel en crea: schilderen met water 

Spel: schaduw trappen   

Avondeten       

  

Schooltijd: wat blijft drijven en wat zinkt? 

Bib aan zet: Millie met Frank Daenen   

Sport en beweging: springen met vormen 

Crea: bakkerij zoutdeeg  

Lunchpauze      

   

Sensory play 

Donderdag 

23 april 

 
8u – 9u 

9u – 10u 

10u – 11u 

11u – 12u 

12u – 13u 

13u – 14u 

14u – 15u 

15u – 16u 

16u – 17u 

17u – 18u 

18u – 19u 



 

  

 

 

SCHOOLTIJD 

Pak een bak met water en zet hem in de tuin.  

Nu komt er een leuk proefje! Wat blijft er drijven en wat  

gaat meteen zinken? Blijft een takje drijven? Of een blaadje, zand, gras, een steentje 

of zakt het gelijk naar de bodem? Kan jouw kleuter het vooraf voorspellen? Na deze 

ontdekkingen heb je ook een heerlijke bak om in te kliederen. 

 

BIB AAN ZET  

Frank Daenen leest voor, zingt en tekent voor jullie kleuters. Vandaag staat het boek 

‘Millie’ op het programma!  

► Surf naar: youtube.com/watch?v=kBV6IAbykxQ 

 

SPORT EN BEWEGING 

Tijd om buiten te spelen! Neem wat stoepkrijt en maak je eigen vormenparcours. 

Teken vormen in rastervorm, vul de rijen aan en verander de volgorde van de vormen. 

Zorg zeker dat elke rij telkens elke vorm bevat! Kies daarna 1 vorm en probeer het 

parcours af te leggen door enkel op die ene vorm te springen.  

 

CREA 

Samen met de kleuters kan je gekleurd zoutdeeg maken. Laat de kleuters eerst 2 

bekers bloem en 1 beker zout vermengen en een berg maken. Laat ze vervolgens een 

krater maken in de berg. In die krater giet je dan 1 beker water. Laat de kleuters water 

en deeg mengen (eerst met één vinger) en kneden. Hou een oogje in het zeil en voeg 

waar nodig water en/of bloem toe. Je kan voor alle zekerheid zelf ook wat zoutdeeg 

op voorhand maken. Hier en daar moet je misschien ook even bijspringen bij het 

kneden.  

Terwijl de kleuters kneden, kan je de plakkaatverf toevoegen. Laat de kleuters zelf hun 

kleuren kiezen. Daarna kan je echt een bakkerij beginnen. Iedereen die wil krijgt een 

witte muts op. Tip: een koksmuts is snel gemaakt met een lege broodzak. De gekste 

creaties verschijnen: blauwe taartjes met groene bollen, oranje tompoucejes of paarse 

pistolets! 

Je kan ook zand koken samen met water en maïzena.  

Daardoor krijg je een brij die je zeer goed kan kneden.  

Hiermee kunnen de kleuters ook allerlei figuren boetseren.  

Met een oude fles kan je deeg rollen en kan je er figuurtjes  

uit steken. Dan gaat alles in de oven (vb. kartonnen doos),  

met een schop of roeispaan eruit halen. Ten slotte kan je de  

bakkerswinkel openen: etalage maken, taartdozen, 

inpaklint voor rond de doos, schort, geld (kroonkurken) en 

kassa, plastieken zakjes,... 

 

http://www.youtube.com/watch?v=kBV6IAbykxQ


 

 

 

 

  

 

 

WARM HART ACTIE 

Nu de maatregelen verlengd zijn, wordt  

oma’s en opa’s bezoeken in de woonzorgcentra ook uitgesteld.  

We kunnen ze gelukkig wel een mooie kleurplaat sturen zodat ze zich niet alleen 

voelen! Je mag zelf kiezen wat je wilt kleuren: kies je favoriet en afprinten maar!  

► Surf naar: bit.ly/2XPbzjd  

 

De post zal eerst enkele dagen in quarantaine geplaatst worden vooraleer hij bedeeld 

wordt. Je mag deze in de brievenbus deponeren en richten naar volgende adressen: 

t.a.v. de bewoners van 
WZC St.-Pieter 
Bosdreef 5A 
9080 Lochristi 
 

t.a.v. de bewoners van 
WZC St.-Vincentius 
Kanunnik Petrus Jozef 
Triestlaan 4 
9080 Lochristi 
 

t.a.v. de bewoners van 
WZC St.-Eligius 
Sint-Elooistraat 56 
9080 Lochristi 
 

 

CREA 

Benodigdheden: 2 ijsstokjes, 2 elastiekjes, een stukje papier (dezelfde grootte als de 

ijsstokjes), 2 tandenstokers.  

Werkwijze: Steek het stukje papier tussen de 2 ijsstokjes. Wikkel een elastiekje rond 

de ene kant tot het stevig vastzit. Steek aan de binnenkant, naast de elastiek, een 

tandenstoker. Herhaal dit voor de andere kant. Het werkt het best als je 1 tandenstoker 

boven en 1 onder het papiertje steekt. Blaas nu lucht in de harmonica of zuig de lucht 

eruit om een uniek geluid te creëren! 

 

CULTUURUUR 

Alle kleuters in zwembroek en we zijn vertrokken! Voorzie een hoekje waar de kleuters 

zelf kunnen bodypainten of geschminkt kunnen worden. Maak een verfglijbaan of rol 

in de verf! Verf met je voeten en benen op een groot doek en hang daarna je kunstwerk 

op! Na dit alles kan je in de kleuterwash! Gelukkig kan dit met het mooie weer allemaal 

buiten gebeuren! 

 

 SPEL EN CREA 

Deze namiddag staat helemaal in het teken van schilderen!  

Gebruik nu in plaats van verf, water! Zo mag ALLES  

ondergekliederd worden! Pak de verfrollers, verfbakken en  

kwasten maar uit de kast. Doe water in de bakken of in een  

emmer en kliederen maar. Op de muur? met water helemaal  

niet erg. Op meubels? ook niet erg. Maar wel gegarandeerd 

plezier! 

 

https://bit.ly/2XPbzjd


 

 

 

 

 

SPEL 

Op een zonnige dag is het het moeilijkst om het spel aan je kleuter uit te leggen, daarna 

is het pure fun. Probeer om op elkaars schaduw te trappen! 

 

SENSORY PLAY 

Neem een doos en giet daar iets korrelachtig in zoals bv. rijst / strijkparels / … Verstop 

nu dingen in de doos (bv. klein speelgoed zoals lego). Laat je kleuter nu op zoek gaan 

naar de speeltjes. Het zal je kleuter kalmeren op een leuke manier! 

 


