
Dag lieve kleuters, 

 

Hier is een briefje van de kleuterjuffen. Wij missen onze kleuters al een beetje veel en nog steeds moeten de  

kinderen thuis blijven. Hopelijk deden jullie leuke dingen thuis. Wat vonden jullie heel leuk om te doen thuis? Vertel 

het maar aan mama of papa. Misschien kunnen jullie dit nog eens doen?  

Hebben jullie het al gezien buiten? De lente is begonnen. Voelden jullie de zonnestralen al? Zagen jullie al knoppen 

aan de bomen of bloemen in het gras? Misschien is het wel leuk om de lente te gaan ontdekken. Kan je leuke takken 

of stenen in de tuin vinden om iets te bouwen?  

Binnen enkele weken is het Pasen en daarom geven wij nu enkele ideetjes wat je daar thuis rond kunt doen.  

Vraag aan je mama of papa een eierdoos en blaas samen de eieren uit: 

Prik met een speld, naald of spijkertje een klein gaatje in de bovenkant van het ei.  

Prik aan de onderkant van het ei een iets groter gaatje.  

Beweeg de speld, naald of spijker nog even goed heen en weer om het vliesje en de dooier te breken (of 

gebruik bv een satéprikker). Houd het ei boven het bakje en blaas voorzichtig door het kleine gaatje totdat 

het ei helemaal leeg is. 

Nadien kan je de eieren beschilderen: 

Zet het ei op een wc rol, dat werkt het makkelijkst.  

Als de verf droog is, keer dan het ei om en versier de onderkant. 

Met de geklutste eieren in het bakje kan je lekkere wentelteefjes bakken:  

 Je kan misschien een paasmandje knutselen van de lege eierdoos.  

Weten jullie ook al welke dieren uit een ei komen? Kijk maar eens op de prent en kleur ze eventueel. 

 

Zo lieve kleuters hopelijk weten jullie weer een beetje wat je thuis kan doen . 

Groetjes van de kleuterjuffen! 

        

 


