
Weekfilmpjes: 18/ 05/ 2020 tot 30/ 05/ 2020 

 

Dagelijkse rituelen  

• 2020/04/20: 1KB/1KC: Onthaalrituelen  

• 2020/04/20: 1 KWS: Onthaalrituelen  

• 2020/04/20: 1KA: Onthaalrituelen  

Zelfredzaamheid  

• 2020/05/27: Stimuleren om zelfstandig de tafel te dekken 

• 2020/05/25: Stimuleren om een keuze te maken. 

• 2020/05/18: Stimuleren om zelf op te ruimen. 

• 2020/05/18: Stimuleren om een keuze te maken.  

• 2020/05/13: Zelfstandig leegmaken van de vaatwas!  

• 2020/05/11: Stimuleren om een keuze te maken.  

• 2020/05/04: Ik doe zelf mijn jas aan!  

• 2020/04/27: Zelfstandigheid stimuleren bij “neus snuiten” en “zelfstandig naar het toilet” 

• 2020/04/27: Stimuleren om een keuze te maken.  

• 2020/04/24: Handen wassen. 

• 2020/04/24: Stimuleren om een keuze te maken.  

Hiep Hiep Hoera, ik ben jarig!  

• 2020/04/20: Hoe kan ik mijn verjaardag vieren?  

Experimenteer en spelplezier 

• 2020/05/30: Spelletje: “Lichaamsdelen aanduiden.” 

• 2020/05/30: Spelletje: “Groot en klein maken” 

• 2020/05/27: Kamp bouwen 

• 2020/05/20: Speelliedje; “Kiekeboe -popje” 

• 2020/05/20: Spelletje: “Ik zie, ik zie wat jij niet ziet.” 

• 2020/05/18: Spelletje: Aanduiden van onze lichaamsdelen. 

• 2020/05/15: Beweegspelletje: Een loopspelletje! 

• 2020/05/13: Beweegspelletje: Werpspelletjes! 

• 2020/05/13: Beweegspelletje: Touwenspel! 

• 2020/05/11: Speelversje "Muis piep piep" 

• 2020/05/08: Blinddoekspelletje! 

• 2020/05/06: Rijmversje met de namen van de klas! 

• 2020/05/06: Beweegspelletje: Lintenrace 

• 2020/05/06: Beweegspelletje: Knikkerrace 

• 2020/05/06: Beweegspelletje: Dirigentje  

• 2020/04/29: Spelletje met potjes en dekseltjes 

• 2020/04/27: Tijd om een liedje te zingen.   

• 2020/04/24: Parkeergarage   



• 2020/04/24: Waar kan ik allemaal onder kruipen?  

• 2020/04/24: Speelversje “Sokpop” 

• 2020/04/24: Experimenteren met water 

Beweeg je mee?  

• 2020/05/30: Dansen met de juffen op “Tante Rita” 

• 2020/05/20: Op wandel met Thomas en loebas de trein!  

• 2020/05/11: Turnen met juf Gaëlle! 

• 2020/05/08: Dansje: Hoofd, schouders, knie en teen! 

• 2020/05/06: Yoga met mama! 

• 2020/04/20: Yoga met juf Sofie!  

• 2020/04/20: Hé Hé Hé, dans je mee?  

Krullenbol 

• 2020/04/29: Krullenbol: “Slingers en confetti” 

• 2020/04/24: Krullenbol: “De kip” 

Knutseltechnieken 

• 2020/05/30: Knikkerschilderen 

• 2020/05/30: Vouwtechniek schilderen 

• 2020/05/15: Stempelen met kosteloos materiaal!  

• 2020/05/13: Knutseltijd: Scheuren!  

Verhaaltjestijd  

• 2020/05/25: Verhaal: “Rakker is boos” 

• 2020/05/08: Filmpje: Nijntjes cadeau voor moederdag! 

• 2020/05/08: Verhaal: Raad eens hoeveel ik van je hou!  

• 2020/05/08: Verhaal: Anna en haar mama 

• 2020/04/29: “Anna is jarig!” 

Jaarthema “ Het kleurenmonster” 

Lang leve de mama’s – Moederdag 2020 

• 2020/05/08: Kaartje voor de mama’s 

• 2020/05/05: Liedje voor onze mama’s. 

• 2020/05/04: Moederdagcadeau: Het maken van een heerlijk ontbijt op mama’s dag! 

• 2020/05/04: Moederdagcadeau: Beschilderen van een vaasje!  

• 2020/05/04: Moederdagcadeau: Knutselen met juf Katelijne! 

• 2020/05/04: Moederdagcadeau: Geven van een massage!  

• 2020/05/04: Moederdagcadeau: Bakken van cakejes!  

• 2020/05/04: Moederdagcadeau: Knutselen van een bloem! 

• 2020/05/04: Moederdagcadeau: Knutselen van een bij!  

 


