
 

Wat doen met je kleuter?  
 
 

Speel een gezelschapsspel  
 

- Kies een spel uit je kast 
- Neem een aantal voorwerpen, laat je kleuter goed kijken. Neem daarna ééntje weg of 

verwissel twee voorwerpen van plaats  
- kaartspel: draai om beurt een kaart om -> wie heeft de hoogste? Die wint en krijgt de kaart 

van de andere persoon.  
- Maak je eigen memory: teken steeds 2 dezelfde dingen op kaartjes 
- https://www.jufanke.nl/rekenen.html → rekenspelletjes om uit te printen 

 

Kijk en lees in prentenboeken  
 

- prentenboeken/zoekboeken 
→ vragen stellen na het verhaal, laten hervertellen, dingen beschrijven/zoeken 

- digitale verhalen via you-tube of http://www.ictronse.be/prentenboeken.html of 
https://www.boekpakket.nl/digitale-prentenboeken/ 

- bekijk eens fotoalbums en praat erover  
- blader in tijdschriften en laat je kleuter vertellen wat het ziet 
- taalspelletjes: 

- ik zie ik zie wat jij niet ziet 
- ik ga op reis en neem mee…  
- wie of wat omschrijf ik?  

 

Speel 
 
 

- Bouw een toren, kasteel, … met blokken of ander materiaal  
→ bouw iets dat zo hoog is als… / hoger of lager dan…  
→ zoek eens gekke materialen om mee te bouwen  

- Bouw een tent met de tafel, stoelen, lakens,...  
- Maak een doolhof met lego/duplo op een bouwplaat en laat knikkers rollen !  

 
 
 
 
 

https://www.jufanke.nl/rekenen.html
http://www.ictronse.be/prentenboeken.html
https://www.boekpakket.nl/digitale-prentenboeken/


 
- Vul een lege bak met… en experimenteren maar !  

- allerlei papier, kranten, restjes,....  en een schaar!  
- gekleurde rijst (https://www.mamaliefde.nl/blog/gekleurde-rijst-pasta/) 
- water, potjes, trechters,...  
- kinetisch zand  
- natuurmaterialen  
- orbeez  
- …  

-  Speel poppenkast met knuffel 
- Maak met papiertape een parcour voor auto’s op de grond  
- Maak een schat-zoektocht door het huis 
- nog veel extra ideeën 

https://www.mamaliefde.nl/blog/activiteiten-peuters-kleuters-dreumes-binnen-en-buiten 
 

 

 Speel buiten  
- maak een fietsparcour 
- teken met krijt straten, ronde punten, kruispunten,.... en speel met de auto’s  
- bellen blazen (https://www.mamaliefde.nl/blog/zelf-bellenblaas-maken/) 
- schilderen met water 
- schaduwtekeningen maken / jezelf omtrekken met krijt  
- zaaien en planten !  
- ga picknicken 
- maak stoepverf: Meng water met èèn eetlepel maizena tot een papje en voeg druppels verf 

aan toe. Roer alles goed door elkaar en je kan schilderen op de stoep 
- maak een wandeling en…  

- zoek x aantal blaadjes/takken/bloemetjes/…  
- zoek kleuren in de natuur 
- luister naar geluiden  
- speel natuur-bingo  
- leg de takken van klein naar groot 
-  zoek diertjes  
- maak mandala’s met natuurmaterialen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.mamaliefde.nl/blog/gekleurde-rijst-pasta/
https://www.mamaliefde.nl/blog/activiteiten-peuters-kleuters-dreumes-binnen-en-buiten
https://www.mamaliefde.nl/blog/zelf-bellenblaas-maken/


 

 Knutselen 
 

- Maak een tekening en verstuur hem naar een vriendje, oma, opa,...  
- kleurplaten (bv https://www.amant.be/gratisdownloads, leuke kleurprenten ) of mandala’s  
- Speel in scheerschuim 
- Maak zoutdeeg:  

1 kop zout  
3 kop bloem 
1 kop water 
1 eetlepel olie  

- recept zelf plasticine maken https://maisonslash.be/thing-maker/zelf-plasticine-maken 
- schilder een mooie tekening  
- knip, plak,...  
- knutsel met schoendozen een garage, een huis voor playmobil-popjes,...  
- rijg armbandjes met pasta of rietjes  
- verven zonder vuile handen (verf in plastiek ziplockzakjes)  
- jojo verven met gevulde panty’s  
- stempelen met een vork, wc-rolletje, sponsjes,...  
- knutsel een knikker-doolhof in een kartonnen deksel (plak rietjes/rolletjes/…)  
- experimenteren met water-maïzena 

(https://www.mamaliefde.nl/blog/oobleck-water-maizena-slijm-recept-wat-is-het/)  
 

- maak iets van een wc-rolletje 

 
meer ideeën: https://www.mamaliefde.nl/blog/knutselen-wc-rollen-versieren/ 

 
- maak iets van een eierdoos 

  
meer ideeën: https://www.ladylemonade.nl/diy-knutselen-pasen-eierdoos/  

 
 
 
 
 

https://www.amant.be/gratisdownloads
https://sites.google.com/view/studiomarcel/homepage?fbclid=IwAR2dmUhigI9-lVMuX_8KLzS1TAhk3_8sUNnQoqv8GeSV-EHTZby0P8O7FtU
https://maisonslash.be/thing-maker/zelf-plasticine-maken
https://www.mamaliefde.nl/blog/oobleck-water-maizena-slijm-recept-wat-is-het/
https://www.mamaliefde.nl/blog/knutselen-wc-rollen-versieren/
https://www.ladylemonade.nl/diy-knutselen-pasen-eierdoos/


 
- maakt iets van een kartonnen bord 

   
meer ideeën: https://www.ladylemonade.nl/knutselen-met-papieren-bordjes-wegwerp/  

 
- maak iets met ander kosteloos materiaal:  

https://www.mamaliefde.nl/blog/kosteloos-materiaal-wat-is-knutselen-activitei
ten-spelen/ 
 https://www.unicornsandfairytales.be/knutselen-met-kosteloos-materiaal/ 

 
- schilder met je handen / vingerafdrukken 

 
 

 
 

https://www.ladylemonade.nl/knutselen-met-papieren-bordjes-wegwerp/
https://www.mamaliefde.nl/blog/kosteloos-materiaal-wat-is-knutselen-activiteiten-spelen/
https://www.mamaliefde.nl/blog/kosteloos-materiaal-wat-is-knutselen-activiteiten-spelen/
https://www.unicornsandfairytales.be/knutselen-met-kosteloos-materiaal/


 
 

 Bewegen 
 

- Maak een bewegingsparcours met stoelen, tafel, kussens,...  
- Maak een eigen blote-voetenpad  
- dansen:  

- Mini disco Playlist mini disco 
- Kinderliedjes playlist  
- Mini disco dansjes 
- dansen Playlist met allerlei dansjes 
- Just Dance 

- yoga:  
- Yogaplaza 
- Kinderyoga 
- Ouder-kindyoga 
- Acro yoga ouder-kind 
- meditatie  

- Work-outs/bewegen:  
- https://www.ketnet.be/kijken/biba-loeba  
- workout met K3 
- Douchedruppel 
- workout 
- woogieboogie moves 

 
- Speel met een bal/ballon

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/user/Peuterliedjes/videos
https://www.youtube.com/watch?v=Lt9ALK-GmN4
https://www.youtube.com/watch?v=Ya-x5S3XkKI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2bg7w5qKqiy7Fqgdd6vTx-PIJ9GOx4y6IYsqinRQG7OjCJekhh1OQ2fWA
https://www.youtube.com/watch?v=FzG4uDgje3M&list=PLRtTdbB9wrKWGFyGrR7umsYq-rjEMdKSe
https://www.youtube.com/results?search_query=yogaplaza+kinderyoga
https://www.youtube.com/watch?v=PUPH4dzgvOA
https://www.youtube.com/watch?v=HaKFsKr5c1k
https://www.youtube.com/watch?v=Ttk6KD42zHc
https://www.youtube.com/watch?v=NfGkgOTYKcI
https://www.ketnet.be/kijken/biba-loeba
https://www.youtube.com/watch?v=QmHOe-SLLuM
https://www.youtube.com/watch?v=z5GDm6v-lck
https://www.youtube.com/watch?v=fgxR1PiEiDk
https://woogieboogie.be/nl/moves/


 
- Speel met een krant:  

 
 

- Speel met dozen:  

 
 

- beweegspel:  

 



 

 Werken  
 

- puzzelen / eigen puzzel maken: tekening in stukken knippen en terug puzzelen 
- werkblaadjes  

https://www.liesbetslegers.be/kleurplaten/kp_51.pdf 
http://www.profijtklas.nl/mediapool/139/1398658/data/schrijven_kleuters.pdf 
https://kleuterwijs.azurewebsites.net/index.html 

- Zoek dingen die drijven - zinken  
- Ga op zoek met een magneet in huis: wat is magnetisch, wat niet?  
- Oefen al spelend tellen: tel dingen die je ziet, bouw een toren van 4 blokken, neem 3 koekjes, 

leg evenveel vorken op tafel, … / nummer bekertjes en vul met evenveel voorwerpen 

 
- blokken spel: gooi de dobbelsteen, ga evenveel vakjes vooruit. Als je op een vakje met een 

cijfer komt dan neem je evenveel blokjes en bouw je zo een toren.  

 
 

 Koken  
- zie kleuterkook-boek 

 

 computer/ipad  
 

- leuke websites voor kleuters:  
- www.kleutersdigitaal.nl 
- https://www.computermeester.be/0kleuters.htm 
- https://www.coloring4all.com/ 
- https://schooltv.nl/programma/koekeloere/ 

 

https://www.liesbetslegers.be/kleurplaten/kp_51.pdf
http://www.profijtklas.nl/mediapool/139/1398658/data/schrijven_kleuters.pdf
https://kleuterwijs.azurewebsites.net/index.html
http://www.kleutersdigitaal.nl/
https://www.computermeester.be/0kleuters.htm
https://www.coloring4all.com/
https://schooltv.nl/programma/koekeloere/


 

Extra ideeën:  
- https://www.jufjannie.nl/ 
- https://jufmaike.nl/thuisonderwijs-corona/  
- https://www.liesbetslegers.be/werkblaadjes-en-kleurplaten/ 
- www.mamaliefde.nl 
- https://www.unicornsandfairytales.be/ 
- Alternatieve kleurplaten 
- https://www.jufanke.nl/thuisonderwijs-kleuters.html 
- https://www.juf-milou.nl/ 
- https://www.kleuteruniversiteit.nl/ 
-  
-  

 
- Leuke apps op de Tablet: 

- Bee Bot 
- Ketnet 

Junior App 
- TinyTap 
- Youtube 

Kids 
- Bobo Spelen 
- Nijntje 

educatieve 
spelletjes 

- 25in1 
educational 
games 

- BugsAndButt
ons 

- BugsAndNu
mbers 

- Educatieve 
puzzels 

- Memory 
- Juf Jannie 

- Tangram 
- Scratch 

Junior 
- Lego app 
- Playmobil 

app 
- Fundels 

(gratis 
boeken) 

- smart game 

 

 
 

https://www.jufjannie.nl/
https://jufmaike.nl/thuisonderwijs-corona/
https://www.liesbetslegers.be/werkblaadjes-en-kleurplaten/
http://www.mamaliefde.nl/
https://www.unicornsandfairytales.be/
https://sites.google.com/view/studiomarcel/homepage?fbclid=IwAR0UQQQQGkntXD9ctuLnd66yyhe39V1c67oITUc9R0ZxhVUd70H2Ku3-MYQ
https://www.jufanke.nl/thuisonderwijs-kleuters.html
https://www.juf-milou.nl/
https://www.kleuteruniversiteit.nl/


 

 TV  
- Ketnet , https://www.ketnet.be/junior, vtmkids https://vtm.be/vtmgo-kids 

https://www.ketnet.be/junior
https://vtm.be/vtmgo-kids
https://youtu.be/zTLGjyt1GdQ


 



 



 

 



 
 
Extra tips voor oudere kleuters…  

- Oefen het schrijven van je naam    
 

- Oefen om je jas zelf toe te doen   
 

 
- Oefen om je veters te knopen  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


