
tips voor kleuters 

 

 Cupcakes, koekjesn pizza,… bakken en (met gepaste afstand) bij oudere 

buurtbewoners afgeven om ze een hart onder de riem te steken 

 Maak samen speeldeeg en verwek dit tot mooie paasversiering 

 Ga op zoek in het bos naar mooie takken en versier deze met zelf geknutselde 

paasversiering 

 Het voorjaar ervaren; duik het bos in en zoek samen naar de eerste knopjes in de 

bomen. 

  Zoek een leuke kriebelbeestjeskaart en ga in de tuin, op zoek naar de 

gekste kriebelbeestjes. 

  Schatten gezocht! Ga naar buiten met een kistje en verzamel de 

mooiste natuurschatten. 

  Zet een (foto)speurtocht door je straat uit en laat de kinderen zoeken welke foto 

bij welk huisnummer hoort, plezier voor alle buurtkinderen. 

 Speel restaurantje. Ga samen naar de supermarkt, koop ingrediënten, knutsel 

een menukaart en daarna samen koken en smullen! 

 Ontdek je dorp of stad. Pak de kaart van je eigen omgeving en prik blind een 

hotspot.  

 Download een speurkaart van bijv. Staatsbosbeheer en ga het bos of 

dichtstbijzijnde park in om te speuren naar sporen, plantjes en beestjes. 

 OudHollandse klassiekers. Tijd om buiten te spelen en de spelletjes te doen die je 

ouders vroeger deden. Ken jij ze nog 

 Selfiestorm! Samen op gekke plekken grappige selfies maken. 

 Tekening en brieven voor grootouders: Laat uw kinderen mooie brieven en 

tekening opstellen voor de grootouders. Zo krijgen de oudjes onderons ook 

wat extra aandacht. Breng ze niet zelf , maar laat uw kinderen deze via de 

post verdelen. 

 Waterflessen omgooien / Flessenvoetbal 

  Touwtrekken 

 Ballon omhoog houden 

 Bellenblaas 

 Vertelstenen: Je begint met stenen zoeken. Het liefst gebruik je hiervoor 

gladde stenen met ronde vormen. Als je een aantal stenen hebt mogen de 

kinderen daar zelf een tekening op schilderen. Tot slot leg je de stenen 

willekeurig naast elkaar en probeert een verhaal te maken van de plaatjes. 

 Blikgooien: Stapel een aantal blikken net als op de foor. En probeer zoveel 

mogelijk punten te scoren. 

 Waterverven: Een emmer en een dikke kwast . Laat uw kind waterverven op 

uw terras. Na enkele minuten droogt het op en kunnen ze opnieuw starten. 

  Krijtparcours op uw terras, oprit , … 

 Fietsen 

 

https://www.kidsproof.nl/Gooi/Knutselvoorbeelden-schminkvoorbeelden-kinderrecepten/Kidsproof/Moederdag-cupcakes
https://www.kidsproof.nl/Gooi/eropuit/Het-Speelbos-t-Laer/Natuurspeeltuin-klimbos-speeltuin-hilversum

