
 

 

  

Middagdutje  

Pc momentje : verspreid je het leesvirus ?  

Samen koken : vitamientjes      

Spel: tikkertje 

Avondeten       

  

Denk momentje : zoek het gaatje  

Buiten : kuikens voetsporen  

Crea : Kleuren maar  

Lunchpauze       

  

 

Samen tanden poetsen 

Vrijdag 10 april  

 

Voormiddag 

Namiddag 

Peuters 



  

  

 

ZOEK HET GAATJE  

Heb je nog een doos van melkpoeder staan? Gebruik deze dan als spel voor je peuter.  

Maak verschillende gaatjes in het deksel met een perforator. Je melkpoeder doos kan 

je zelf of samen met je peuter nog versieren.  

Geef je peuter een rietje en laat ze maar zoeken naar het gaatje. Wil je het nog wat 

aanpassen of moeilijker maken kan je met kleuren werken. Zo is het wat meer denkwerk 

voor je peuter. 

 
 

KUIKEN VOETSPOREN  

 

knip enkele kuiken voetsporen uit en leg deze op de grond in verschillende richtingen 

(ga bij mooi weer zeker naar buiten)  

Je peuter staat voor de lange rij met de voetsporen van de kuikens, en moet nu met 

beide voeten in de juiste richting springen, Plezier verzekerd!  

Mama’s en papa’s kunnen zeker ook meedoen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

VERSPREID JIJ HET LEESVIRUS ?   

Breng zeker eens een bezoekje aan deze website.  

Hier vind je allerlei activiteiten voor je peuter. Kies een voorlees verhaal, kleur een 

kleurplaat in, speel een spel.  

 

Alle leeftijd categorieën staan door elkaar. Dus zoek het geschikte spel, of 

voorleesverhaal voor je peuter.   

https://www.geluidshuisuitgeverij.com/binnenpret  

 

 

VITAMIENTJES  

Terwijl je in de keuken staat en bezig bent voor het vieruurtje, kan je jouw peuter er 

samen bij betrekken.  

Laat je peuter de mandarijn zelf eens pellen, de partjes uit elkaar trekken, probeer zo 

veel mogelijk het vieruurtje samen met je peuter te maken.  

 

 
 

 

TANDEN POETSEN  

Leer je peuter het versje over tanden poetsen. (dit kan je telkens herhalen wanneer je 

samen de tanden poetst.  

 

Versje :  

 

Ja wij gaan tanden poetsen  

Met de tandenborstel,  

In onze mond.  

We gaan van links naar rechts,  

En van onder naar boven,  

Helemaal in ’t rond.  

Ja wij gaan poetsen poetsen poetsen poetsen,  

Poetsen poetsen poetsen poetsen! 

 

  

 

 

 

 

  

https://www.geluidshuisuitgeverij.com/binnenpret

