
Tips om 3 weken te overbruggen 

Lieve ouders, het zijn bizarre tijden, we kunnen alleen maar onze 

grote dankbaarheid ten op zichten van jullie uitdrukken om jullie 

lieve kinderen zo veel mogelijk zelf op te vangen. 

3 weken kinderen in je huis opvangen en ondertussen werken is 

moeilijk, dat beseffen we. Om jullie mee bij te staan hebben we een 

aantal suggestie spelletjes, opdrachten, …. genoteerd die jullie 

kunnen helpen.  Het zijn geen verplichtingen maar tips die jullie naar 

eigen kunnen en creativiteit kunnen invullen.  Samen kunnen we dit 

aan, op afstand, maar in hoofd en hart zijn we dicht bij jullie 

kinderen. 

 

Liefst, Juf Alice, juf Ellen, juf Lindsay en juf Veerle 

 

 

 

Binnenshuis 

➢ Koken (bij koken kan je meer/minder/ wegen/… gebruiken) 

• Fruitbrochettes maken 

• Fruitsalade maken 

• Wafeltjes bakken 

• Koekjes bakken  

• Eiersalade maken  

 

➢ Spelletjes 

• Strijkparels 

• Bouw met blokken, kussens, doosjes,… een huis voor pop, 

lievelingsdier,… 

• Rijstbak met potjes en bakjes 

• Spelletjes op de IPad 

• Een zoekplaat in een boek of een afgedrukte prent van internet. 



• Torens bouwen met blokken (om ter hoogst, zo groot als, de ene 

maakt vb de andere maakt na,…) 

• Gezelschapsspelletjes 

• Memorie 

• Lotto  

• Rijgen met pasta (penne, macaroni,…) 

• Muziekdoosje verstoppen en zoeken  

• Ballonnen in de lucht houden met kranten  

• Twee puzzels mengen en zo zoeken  

 

➢ Knutselen 

• Geurpotjes maken 

• Paasmandje (zie pinterest) 

• Puzzelprent → kleurplaat afdrukken, kleuren en knippen in 8 à 10 

stukken  

• Kleurplaat  

• Speeldeeg maken ( recept staan onderaan) 

• Kaartje maken voor oma/opa  

• Eieren kleuren/schilderen  

• Huisje maken met grote doos  

• Muziekinstrument maken en een liedje maken/zingen 

• Maak een gezelschapsspel op een groot blad/karton (ganzenbord, 

lotto, memorie,…) 

 

➢ Andere 

• kijk een film en maak er een daarna een tekening van  

• luisterboek 

• Winkeltje spelen met verpakkingen (geld maken, prijzen kleven,…) 

• Tafel dekken (oefenen wiskundige begrippen) 

• Virtuele tour van museum (online) 

• Oude kinderliedjes zingen  

• Lievelingsboek lezen  

• Maak post voor de buren/grootouders/ familie en speel postbode 

• Voorleesverhaal fundels (online) 

• Versje aanleren  

• Liedje aanleren  



• Tafelkamp maken  

• Dansen (chichiwa, baby shark, tante rita,…)  

• Werkblaadjes 

• Picknicken in de living 

• Poppenkast 

• Optreden voor de ouders  

• Filmavond met popcorn  

• Verkleden (als mama of papa) 

• Gekke foto’s trekken  

• Piratendag: schip bouwen, op schattentocht gaan  

• Schuimbad met potjes, lege flessen,... 

• Zandbak  

• Met tablet/telefoon foto’s maken per kleur/ vorm/ aantal/…  

• Filmpje maken met mopjes 

• Lente schoonmaak in het speelgoed en sorteren  

• Foto’s van vroeger bekijken  

• Schoonheidsspecialist spelen (nagels lakken, haren doen, 

voetenmassage, make up,…) 

 

 

Buitenshuis 

➢ In de tuin  

• Zoek de mooiste vogel en ga deze daarna tekenen  

• Schilderen met water en penseel op de terrastegels  

• Hinkelparcours op stoel/terras 

• Spoorzoeken zoals Hans & Grietje 

• Diertjes zoeken in de tuin met een vergrootglas 

• Spelen met ballen: voetbal, rollen, gooien 

• Ballonnen in de lucht houden met kranten  

• Blotevoeten pad in de tuin / living  

• Bellen blazen 

• Zandbak  

•  Picknicken in de tuin  

• Auto wassen  

• Tuinmeubelen wassen  



• Kamp bouwen  

 

➢ Op verplaatsing 

• Wandeling met zoektocht  

• Ga samen fietsen  

 

Het recept van speeldeeg: 

Dit heb je nodig: 

• 1 kop zout 
• 3 koppen bloem (geen zelfrijzende bloem) 
• 1 kop water 
• een eetlepel olie (aardnoot, maïs of olijf) 
• een grote, stevige kom 

Zo maak je het: 

• Meng het water en het zout in de grote kom. 
• Voeg beetje bij beetje bloem toe en kneed het deeg met je (propere) 

handen. Een favoriete bezigheid van kinderen! 
• Giet een eetlepel olie op het deeg en kneed alles goed samen. 
• Als het geheel te korrelig en droog is, voeg dan nog enkele druppels 

water toe. Als het deeg te nat is, voeg dan een heel klein beetje bloem 
toe. 

Gebruik vormpjes of gewoon al je fantasie en maak de leukste figuurtjes uit het 
deeg. De losse deeltjes verbind je door ze tegen elkaar te drukken of door een 
vochtig penseeltje 

Kleuren 

Om het zoutdeeg te kleuren, kun je op verschillende manieren tewerk 
gaan.  Het beste is om natuurlijke kleurstoffen te gebruiken of kleurstoffen 
voor voeding. 

Opgelet: de kleuren worden bij het bakken doffer. Dus na de baktijd kun je de 
voorwerpen natuurlijk ook (nog een keer) schilderen met verf of vernis/lak. 

 



Drogen 

De droogtijd hangt af van de dikte van het deeg laat je knutselwerkjes een dag 
drogen op de verwarming of bak 1 tot 3 uur in een oven van 100° maar kan dan 
ook barsten. Nadien kan je de figuurtjes nog schilderen. 

 

Tip: te veel deeg gemaakt? Bewaar de overschot dan in een natte theedoek in 
een afgesloten kom. 

 

 

Handige websites om eens te bekijken  

• Pinterest.com  

• Scholenbeeldbank.nl 

• Kleurplaten.nl 

• Kleutergroep.nl  


