
 

 

  

Bib aan zet: Voorleesverhaal: Anna gaat naar de kapper  

Hulpmoment: Opruimen van vuile kledij 

Crea: Zin in een ijsje? 

Spel: Poppenkast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontdekkingsmoment: Laat de balletjes maar rollen 

 

Sport en beweging: Knuffelturnen – Vliegtuig 

 

Denkmoment: Digitaal puzzelen met Nijntje 

 

     

Dessert: Leef je uit met mini disco - Even stampen 

Donderdag 23 

april  

 

Voormiddag 

Namiddag 

Peuters 



  

  

 

 

Ontdekmoment: Laat de balletjes maar rollen 

Laat uw kind de verschillende balletjes doorheen de rolletjes gooien rechtstreeks in 

een potje. Eerst alle kleurtjes door elkaar, daarna elk kleurtje apart. 

Uitstekend voor hun concentratie. 

Materiaal: wc of huishoudpapierrolletjes, zachte gekleurde balletjes, kommetje 

 

 

► Surf naar: www.facebook.com/watch/?v=1477518729000007 

 

Sport en beweging: Knuffelturnen – Vliegtuig 

Ouder legt zich met de rug op de grond. Het kind neemt de handen van mama vast en 

deze plaatst de voeten op het bekken van het kind. Het kind laat zich nu zachtjes 

voorover vallen, mama vangt het kind op met de voeten en duwt het omhoog. Kindje 

strekt zich volledig uit. 

 

Denkmoment: Digitaal puzzelen met Nijntje  

► Surf naar https://www.nijntje.nl/puzzel 

 

Bib aan zet: Voorleesverhaal: Anna gaat naar de kapper 

► Surf naar 

https://youtu.be/s9gDqOS7NV8?list=PLq_ghgP72NYkxYxF8_LC7ZPkLqzarohUA&t=2 

http://www.facebook.com/watch/?v=1477518729000007
https://www.nijntje.nl/puzzel
https://youtu.be/s9gDqOS7NV8?list=PLq_ghgP72NYkxYxF8_LC7ZPkLqzarohUA&t=2


 

 

 

 

Hulpmoment: Opruimen vuile kledij 

Vandaag helpt je peuter mee om alle vuile kledij in de wasmand te stoppen 

 

 

 

Spel: Poppenkast 

 

Neem hiervoor een handpop of een oude sok die je over je hand trekt. Praat tegen het 

kind met een vervormde stem. Laat de pop dansen, een handje geven, een speeltuigje 

van het kind afnemen en weer teruggeven enz… Later gaat het kind zelf met de pop 

praten. 

 

Crea: Zin in een ijsje? 

Materiaal: schaar, papier, houten stokje, stickers of stukjes papier, lijm 

Vouw een blad papier (A4) in tweeën. Knip dan de vorm van een ijsje uit. 

Laat je kind zelf de stickers of de stukjes papier kleven op beide delen 

van het ijsje Als dat gedaan is dan kan je op een deel van het ijsje lijm 

smeren, het stokje er op leggen en het andere deel eraan vastplakken  

 

 
 

► Surf naar https://meldiy.nl/ijsjes-knutselen-met-peuters/ 

 

 

Dessert: Leef je uit in de mini disco - Even stampen  
► Surf naar  https://youtu.be/nLGKscQSayM 

https://meldiy.nl/ijsjes-knutselen-met-peuters/
https://youtu.be/nLGKscQSayM

