
Week 18-05 tot 29-05 

Dag mama, papa, lieve kindjes allemaal! 

Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van het Moederdagcadeau en de lekkere pizza’s. Wij 

hebben alvast genoten van de leuke foto’s die op onze padlet staan. 

Hier zijn we dan weer met leuke activiteitjes voor de komende 2 weken. Deze activiteiten 

zullen voornamelijk gaan rond RUIMTELIJKE vorming. Daarnaast hebben we nog tal van leuke 

andere activiteitjes voorzien. 

- Luister naar de beschreven lichaamshouding 

Mama of papa beschrijven een bepaalde lichaamshouding vb. ga 

op 1 been staan, rol over de grond,… 

 

- Bespreken van de lichaamshoudingen en bewegingen  

Laat je kleuter benoemen wat mama of papa aan het doen is 

 

- Kleuters schatten in hoeveel ruimte hun eigen lichaam inneemt 

Vb. kledij van elkaar passen, schoeisel, in verschillende dozen proberen kruipen.. 

In welke doos past je kleuter, past mama daar ook in? 

Vb. lichaams delen bedekken met stofjes, doekjes, dekentjes 

Wanneer ben je volledig bedekt? 

 

- Aan elkaar een route beschrijven 

Beschrijf aan elkaar een bepaalde route doorheen 

het huis of de tuin. 

 

- Een beschreven route afleggen 

Begraaf een schat in de tuin of verstop iets lekkers 

in huis en laat je kleuter aan de hand van de 

beschreven route de schat vinden. 

 

- Knutsel een huisje van kosteloos materiaal en speel met een poppetje in het huisje.  

Belangrijk is dat je hierbij je kleuter laat vertellen waar het poppetje zich bevindt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Teken buiten (met stoepkrijt) een leuke autobaan met 

papa of mama, laat de fantasie van je kleuter maar werken 

  

 

- Beluister het verhaaltje van Tip de Muis samen met mama 

of papa 

https://youtu.be/MC0PN7705yk 

 

- Voorzie een “knipbak”: wat houdt dit in? 

Laat je kleuter experimenteren met de schaar 

Knip in verschillende soorten papier: folie papier, keuken papier, wc papier, 

krantpapier, karton, …. 

Laat je kleuter vertellen wat gemakkelijk/niet gemakkelijk is om in te knippen 

Probeer je kleuter ook eens gericht te laten knippen op een lijn , zoals onderstaande 

foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!Hieronder volgen er enkele bewegingstips van meester Ruben!! 

- Probeer onderstaande dansjes met je kleuter 

https://www.youtube.com/watch?v=CKslYf-VVho 

https://www.youtube.com/watch?v=yZ4oUhz585c 

https://www.youtube.com/watch?v=1WsjaKkSqhs&list=PLtV-

IIo4JNHzKFdGE46J_ZJ0CLiPTbvJC 

https://www.youtube.com/watch?v=Mxhr6oOPnh8 

https://www.youtube.com/watch?v=2IcN8HvA36E 

- Bewegingsactiviteiten voor buiten 

Ballonspelletjes 

Ballonnen in de lucht 

Deel aan alle kindjes opgeblazen ballonnen uit. De ballonnen moeten zo lang 

mogelijk in de lucht worden gehouden. Het spel zorgt voor de nodige feestvreugde. 

 

Ballonnendans 

Zorg voor één ballon minder dan dat er kinderen zijn. Gooi alle ballonnen in de lucht 

en zet de muziek aan. De ballonnen met allemaal in de lucht blijven zolang de muziek 

speelt, maar ze mogen niet worden vastgehouden. Zodra de muziek stopt, probeert 

ieder kind een ballon te vangen. Degene die geen ballon heeft is af, maar mag een 

ballon uit de groep kiezen. Zorg er na afloop voor dat ieder kindje weer een ballon 

heeft. 

 

https://youtu.be/MC0PN7705yk
https://www.youtube.com/watch?v=CKslYf-VVho
https://www.youtube.com/watch?v=yZ4oUhz585c
https://www.youtube.com/watch?v=1WsjaKkSqhs&list=PLtV-IIo4JNHzKFdGE46J_ZJ0CLiPTbvJC
https://www.youtube.com/watch?v=1WsjaKkSqhs&list=PLtV-IIo4JNHzKFdGE46J_ZJ0CLiPTbvJC
https://www.youtube.com/watch?v=Mxhr6oOPnh8
https://www.youtube.com/watch?v=2IcN8HvA36E


Ballonnenestafette 

Verdeel de kinderen in twee teams. Beide teams krijgen een ballon. Bedoeling is dat 

deze ballon van de startlijn naar de overkant wordt gebracht en weer terug maar… de 

ballon mag niet worden vastgehouden met de handen. Hij moet dus met korte tikjes 

van handen en voeten of andere lichaamsdelen, mee genomen worden. Als alle 

kinderen uit het team weer terug zijn bij de startlijn is het spel klaar. Het team dat als 

eerste weer terug is, heeft gewonnen. 

 

Dansende ballonnen 

Alle kinderen binden met een stuk touw een ballon vast aan hun rechtervoet. Dan 

wordt de muziek aangezet en moeten alle kinderen dansen. Het is de bedoeling de 

ballon van de ander kapot te trappen maar… je moet natuurlijk ook je eigen ballon in 

de gaten houden. Steeds stopt de muziek even en iedere speler die dan nog een hele 

ballon heeft, krijgt een punt. 

 

Ballon volleybal 

Nu wordt er gespeeld met een ballon en later, als het goed gaat met maximaal 6 

ballonnen. Om het moeilijker te maken is een groot laken over het net gespannen 

zodat niet gezien kan worden wanneer de ballon over het net wordt geslagen. 

 

Spelletjes/oefeningen rond balvaardigheden... 

 

- De bal vooruit rollen met de handen, de voeten, het hoofd. 

- De bal rollen en zich voor-,rug- of zijwaarts verplaatsen. 

- De bal wegrollen en rond de rollende bal lopen. 

- De bal rollen, inhalen en de bal opvangen. 

- Idem, maar onderweg de bal door je eigen benen laten rollen. 

- De bal rollen op een smalle strook. 

- De bal rollen (handen-voeten) in slalom tussen een kegelrij. 

- Per twee een bal naar elkaar rollen. 

- Idem, met één hand. 

- Twee ballen gelijktijdig rollen met één hand. 

- Beide ballen even snel laten rollen. 

- Ballen tegen elkaar laten botsen. 

- ... 

 

- Bekijk het Yoga filmpje en doe mee! 

https://youtu.be/0RTA32Qmkq8 

 

- Voorzie een scheurbak met verschillende soorten papier en laat je kleuter volop 

experimenteren en ontdekken. Scheur grote stukken en kleine stukken. Laat je kleuter 

ook eens stroken scheuren. 

 

Bekleef onderstaande kleurprenten met gescheurde stukjes 

 

 

 

https://youtu.be/0RTA32Qmkq8


 



 



  



- Legende kleuren: kleur de bij zoals het voorbeeld 



- Stempelen met vingers 

Laat je kleuter een prentje kiezen vb: een wolk 

Knip de wolk uit en kleef deze op een wit blad 

Laat je kleuter het blad helemaal vol stempelen met de vingers 

Haal de wolk eraf en kijk naar het resultaat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel plezier met onze activiteiten voor de komende 2 weken! 

Foto’s of filmpjes van gemaakte activiteiten zijn steeds welkom via mail of op de padlet! 

Dikke knuffel van jullie juffen!!! 

 


