
  

Wetenschapsuur: bruisbal maken  

Spel: Saskia’s Dansschool 

Cultuuruur: Museo Frida Kahlo     

Crea: zelfportret  

Avondeten       

  

Schooltijd: poëzie voor mama  

Sport en beweging: spoorzoekersapp  

Virtuele wereld: Ko De Kraker en gebarentaal met Kaatje  

Lunchpauze       

  

 Stiltespel 

Vrijdag 

8 mei  

 
9u – 10u 

10u – 11u 

11u – 12u 

12u – 13u 

13u – 14u 

14u – 15u 

15u – 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 poëzie schrijven 

voor Moederdag. Wie mag er van jou eens in de bloemetjes gezet worden op 

Moederdag? Ga samen met je kleuter op zoek naar gedichtjes die bij hun mama passen. 

Lees het gedicht samen met je kind en ga in gesprek. Waarom kies je dit gedicht? Kan 

je de rijmwoorden in het gedicht vinden?  Zou je andere rijmwoorden kunnen vinden?  

Laat je kleuter dan een tekening maken rond het gedicht. 

 ► Surf naar: gedachten-gedichten.nl/moederdag.htm 

De kinderen van de lagere school halen hun creativiteit boven en maken een elfje voor 

mama. Hieronder vind je een filmpje en een aantal voorbeelden die je hierbij kunnen 

helpen.  

► Surf naar: youtube.com/watch?v=8hSpG6h1IlQ 

► Surf naar: poezie-in-

beweging.nl/framerechts/poezie_en_opdrachten/maakeeneigengedicht/elfjevoorbeeld

en2010.htm 

Als je klaar bent kan je een mooi Moederdag kaartje maken met het gedichtje in!  

SPORT EN BEWEGING 

Tijd om de benen eens te strekken en op wandeling te gaan. Ga tijdens je wandeling 

samen met je kind op zoek naar sporen van dieren. Welke sporen kan je vinden? 

En zou je ook een mama met haar jong kunnen spotten tijdens de wandeling? 

► Surf naar: staatsbosbeheer.nl/spoorzoeker/ 

 

VIRTUELE WERELD                 

Kaatje helpt je kleuter niet alleen met het ontdekken  

van het internet op een veilige manier, maar verruimt  

de wereld van je kind ook met gebarentaal. 

 ► Surf naar: kaatje.ketnet.be/html/Gebarenspel 

 

Tijd om de hersenen te kraken met dit leerrijke spel.  

Aan de hand van dit spel kan je kind op een simpele  

en leuke manier leren programmeren.  

► Surf naar: kodekraker.watnou.nl/ 
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WETENSCHAPSUUR 

Wil je voor Moederdag een super leuk cadeautje geven?  

Dan is deze bruisbal een leuk idee! Bekijk het filmpje en maak je eigen bruisbal. Vraag 

indien nodig hulp aan je ouders of aan een oudere broer/zus. 

► Surf naar: djapo.be/diy-bruisbal/ 

 

SPEL 

Tijd om helemaal los te gaan met deze coole dansjes! 

► Surf naar: youtube.com/watch?v=t6PmB6tMBOc&list=PLL7beOYvKrnd-

Kj8dR3QuxQS54jCwSZ6L&index=2&t=0s 

 

CULTUURUUR  

Ken jij Frida Kahlo al? Frida Kahlo is een bekende Mexicaanse kunstenares en wordt 

gezien als een icoon! Momenteel kan je haar museum bezoeken online in het huis 

waar zij woonde. Benieuwd? Neem zeker een kijkje! Welke verschillen zie je tussen 

de Mexicaanse en Belgische cultuur? Draagt jouw mama ook zo kleren? Wat vind je 

van haar kunstwerken? Hieronder vind je een verhaal voor (jonge) kinderen gesproken 

in het Engels. Durf jij de uitdaging aangaan en het verhaal te beluisteren en te 

ontdekken waarover het gaat? 

► Surf naar: artsandculture.google.com/partner/museo-frida-kahlo 

► Surf naar: youtube.com/watch?v=wKw8m2_XObA  

 
CREA 

Frida Kahlo staat bekend voor het maken van zelfportretten. Omdat Kahlo ziek was en 

vaak uren in bed moest liggen, begon ze zichzelf te tekenen met behulp van een 

spiegel. Zou jij een zelfportret kunnen maken? Plaats een spiegel voor jou en teken 

wat je ziet! Je kan tekenen, schilderen, kleuren… Succes!  

 

DESSERT 

Hoe stil kan jouw kind opdrachten uitvoeren?  

Laat je kind allemaal opdrachtjes doen die  

hij/zij zo stil mogelijk moet uitvoeren. Bijvoorbeeld:  

- tanden poetsen 

- pyjama aandoen 

- een rondje lopen in de tuin 

- trommelen 

- …  
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