
Dag mama’s en papa’s  

 

Samen sterk, ons jaarthema ! 

 

In deze moeilijke tijd moeten we er zijn voor elkaar  

en jullie kunnen er samen aan meehelpen. 

 

Neem wat stoepkrijt en ga naar buiten,  

plaats je voor het huis van de buren en 

laat je kleuter hartjes tekenen of teken  

ze zelf en laat je kleuter ze kleuren. 

 

Blijf je liever veilig binnen dan kan je de hartjes ook tekenen en kleuren op  

papier.  Knip ze daarna uit en hang je raam vol met hartjes zodat iedereen ze 

kan zien. 

 

Zo blijven we van in ons kot toch allemaal een beetje verbonden met elkaar. 

 

Veel teken- en kleurplezier ! 

 



 

Bewegingsspelletjes met ‘THUIS’-materiaal 

- Stap door het huis / tuin ZONDER DE VLOER TE RAKEN ??? 

Materiaal: 2 kussens            

Spel: Leg de 2 kussens achter elkaar op de grond. Ga met je 2 voeten op het eerste 

kussen staan. Leg het tweede kussen van achter naar voor. En ga er vervolgens 

opstaan zonder de vloer te raken. Leg telkens het achterste kussen naar voren. Zo 

kan je een hele afstand afleggen en zelfs een wedstrijdje  houden. 

>>> Moeilijkheidsgraad … Je kan dit ook met 3 kussens doen. Let wel op er mag dan 

maar telkens één voet op elk kussen staan   

 

- Zet een HINDERNISBAAN op (binnen of buiten) 

Materiaal: Stoelen om onder te kruipen / af te springen 

                 Zetel om koprol in te doen 

                 Tafel om over te kruipen 

                 Bekers om slalom tussen te lopen 

                 Schuurborstel (stokken) om over te springen 

                 … Enkele wasknijpers op een stukje karton. 

Spel: Zet samen alle hindernissen op. Test ze ook even uit 

zodat het veilig blijft. 

Je kleuter steekt enkele wasknijpers op een stukje karton. 

We kunnen van START gaan !!! Telkens wanneer je kleuter 

een rondje langs de hindernissen heeft afgelegd, geeft hij 

één wasknijper af. Ga zo door tot alle wasknijpers zijn 

opgebruikt. 

VEEL SPEELPLEZIER !!! 

 


