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Beste ouders, 

 

Zoals beloofd geven we jullie enkele ideetje mee om met jullie kindjes creatief 

bezig te zijn. 

Sorry voor het wachten, maar door de verhuis / corona / … heeft het allemaal 

wat langer geduurd. 

 

De meeste activiteiten gaan rond het thema Lente. 

Ook gaan we boekjes filmen die jullie dan aan de kindjes kunnen tonen. 

 

Dit is het eerste deel, de komende dagen en weken zullen we regelmatig wat 

activiteiten posten. 

 

Bij vragen, aarzel zeker niet om ons te contacteren. 

 

Hopelijk tot snel! 

 

Groetjes van De Sproetjes, 

Cindy, Ellen, Sarah en Greet 
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Kriebelen 

Neem een bloemetje of blaadje en kriebel hiermee over het lichaam van je baby 

of peuter.  

Laat het kriebelen op de voetjes, handen, buik, ellebogen,… Noem steeds de 

lichaamsdelen. 

Je kan dit enkele minuten met je kindje doen. Je stopt wanneer je merkt dat je 

baby of peuter het moe wordt. Je kindje zal met uitingen van plezier aangeven of 

hij/zij het spel wil verder spelen. 

Ook broers en zussen kunnen meedoen. Is je kindje wat ouder, kan je kindje ook 

bij jou / broer / zus kriebelen. 

Liedje: https://www.youtube.com/watch?v=-9ASYKgi52Q 

Doelstelling:  

- een emotionele band en relatie met je kindje opbouwen 

- Sensomotorische ontwikkeling stimuleren 

- Bewust maken van eigen lichaam 

- Vertrouwd maken met interpersoonlijk contact 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-9ASYKgi52Q
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Spetter Spat 

 

Een avontuur in het zwembad of bad, welk kindje vind dit niet leuk       

Laat je kindje met een klein beetje water spelen en geef het verschillende 

materialen om mee te experimenteren: bloemetjes en blaadjes die blijven 

drijven, badeendjes, speelgoeddiertje, … 

Ook broers en zussen kunnen meedoen. 

Liedje: Alle eendjes zwemmen in het water, falderalderiere, falderealderare. 

Doelstelling:  

- Behendigheid en motorische coördinatie stimuleren 

- Baby vertrouwd maken met de relatie tussen oorzaak en gevolg 

(wanneer we spetteren in het water, spat het water op) 

- Elementen uit de natuur leren kennen: water, bloemen, 

blaadjes,… 
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Bellenblazen 

De jongsten vinden het geweldig om belletjes te zien vliegen, wanneer ze 

kunnen kruipen en lopen vinden ze het super om deze te vangen. Je kan hen ook 

leren om zelf belletjes te blazen. 

 

Hoe kan je grote bellen maken:  

• - 6 koppen heet water 
• - 1/2 kopje maïzena 

• - 1 zakje (16 gram) bakpoeder 
• - 1 eetlepel glycerine* 

• - 1 eetlepel honing 
• - 1/2 kopje afwasmiddel 
• - 2 takken 

• - een touw en ring 

 

Doelstelling:  

- Eigen capaciteiten en beperkingen ontdekken 

- Leren door middel van voorbeeld en imitatie 

- Controle over de mond en de ademhaling 

- Hand-oog coördinatie 
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Knutselactiviteiten 

Bloemen schilderen / versieren 

Enkele varianten:  

- Enkele druppeltjes verf op blad doen en kindje het laten 

openwrijven / mee experimenteren (baby’s) 

- Wil je het proper houden, kan je het blad met druppeltjes verf in 

een plastiek hoesje stoppen, bovenaan toekleven en je kindje 

ermee laten experimenteren 

- Bloem met vingerverf bestempelen 

- Met voorwerpen bestempelen: kurk, dopje, penseel, bloem, 

blaadje, oorstokje, … 

- Je kan in elk blaadje zelf 1 kleur bolletje stempelen en je kindje 

vult aan: 1 blaadje rood, 1 blaadje groen, 1 blaadje geel, 1 

blaadje blauw. (enkel basiskleuren) 

- Je kan ook gekleurd papier / reclame folders / blaadjes / gras / … 

laten kleven op de bloem. 

Op de volgende pagina kan je een voorbeeld bloem vinden, dit kan uiteraard ook 

gedaan worden met andere bloem. 
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Knutselen van een bloem met eierdoos.  

Eierdozen laten schilderen. Deze kan je dan uitknippen en er bloemen van 

maken. Zo is je huis ook weer opgefleurd        

Eierdozen beschilderen kan ook met de baby’tjes. Verfdruppeltjes op de 

eierdozen 

   

 

Je kan er ook een mooi bloemengordijn van maken 
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Nog andere manieren om bloemen te knutselen: 

 

 

Met vork, met handen, met wc-rolletje,… 
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Spelletjes 

Oudste peuters 

Sorteren per kleur en één-één relatie : sorteren van de juiste kleur van bloem + 

in elk opening van de eierdoos één bloem. 

Stappenplan:  

- benoem de kleuren regelmatig (enkel basiskleuren rood, groen, 

geel, blauw) 

- 1 volledige eierdoos in geel, 1 volledige eierdoos groen, 1 

volledige eierdoos rood en 1 volledige in blauw. 

- Zet deze samen met je kindje in de juiste eierdoos. 

- Wanneer je kindje de kleuren goed onder de knie heeft, kan je, 

zoals op onderstaande foto per eierdoos de 4 kleuren zetten. 
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Oudste peuters 

Gekleurde wasspelden op juiste kleur bloemblaadje plaatsen 

 

 

Fijne motoriek 
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Praatprenten 

Toon de prenten, vertel en duid aan wat je ziet. Laat je kindje zelf aanduiden / 

brabbelen of praten. 

Heb je een baby’tje in huis? Vertel en duid aan wat je ziet. 

Benoem de dieren, kleuren, activiteiten, bewegingen, voorwerpen, weer, …  

Is je kindje al wat ouder ken je vraagjes stellen: 

- Waar is het schaap? 

- Welk diertje vliegt er in de lucht? 

- Welk geluid maakt het paard? 

- … 

Hierbij 3 praatprenten, dit kan je ook met prentenboeken doen. 
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Verhaal 

 

Dit is een filmpje van musti over de lente.: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fy0ccihm-u0&feature=youtu.be 

 

Zelf voorgelezen boekjes volgen nog        

Hopelijk tot snel. Veel moed iedereen! 

Groetjes, 

De Sproetjes, 

Cindy, Ellen, Sarah en Greet 

https://www.youtube.com/watch?v=Fy0ccihm-u0&feature=youtu.be

