
Week 2 - Lente 

De lente is begonnen! Heerlijk, want we hebben allemaal wel nood aan 

vrolijkheid, mooi weer en vitaminen van de zon. Het is nu de 2e week dat we 

‘in ons kot’ moeten blijven. Daarom kunnen jullie misschien ook weer een 

nieuwe portie ideeën gebruiken om die kapoenen thuis te entertainen. Bij 

deze dus een lijst vol nieuwe speel-tips om de lente in huis en in ons hoofd te 

brengen  

Geniet van de tijd samen, maak van elke dag het beste en lach zoveel je kan, 

want daar word je vrolijk van!   

Veel zonnige groetjes van het kleuterteam. 

 

 
Ga in de tuin of (indien nog toegelaten) in het 

park op zoek naar insecten. 
 

 
Experiment: Geef witte tulpen kleur door ecoline 

of voedingskleurstof in het water te doen. 

 
Meet de hoogte van planten of bloemetjes 

met blokjes. 

 
Tuinkers groeit heel snel. Handig voor 

ongeduldige kleuters ;-) Maak er meteen ook 
een grappig potje voor. 



 
Bloemen stempelen met de onderkant van een 

fles. 

 
Tulpen stempelen met een vork. 

 
Bloemen (of een ander lente-tafereel) 

naschilderen. 

 
Bloemen stempelen met keukenrol of 

toiletrolletjes.  
Voor diegenen die nu toiletrolletjes op overschot 

hebben ;-) 

 
Zaadjes planten, bloembollen planten, 

groentjes en/of fruit kweken in de tuin,…  
Het ideale moment om je groene vingers 
boven te halen en de tuin op te vrolijken! 

 

 
Tulp plooien van papier met een stappenplan. 



 
Geef je kleuter bepaalde bouwopdrachten. 

Andere leuke voorbeelden op 
internet/Pinterest te vinden. 

 
Blijf ook taal stimuleren thuis! Rijmen en versjes 
vinden kleuters heel leuk. Er zijn er heel wat te 

vinden op internet. 

 
Maak een blotevoetenpad met allerlei 

kosteloze materialen die je in huis of in de tuin 
kan vinden. Super leuk! 

 
Wormen zoeken: Knip elastiekjes door en 

verstop deze in een bak met zand/potgrond. 
Geef je kleuter een pincet en hij/zij is een tijdje 

zoet met het zoeken naar de wormen  
 Stimuleer het tellen! Verstop bijvoorbeeld 10 

wormen in het zand. Hoeveel heb je er al 
gevonden? Hoeveel moet je er nog zoeken? 



 
Vrolijke bijtjes knutselen door een 

‘muizentrapje’ te plooien. 

 
Wiskundige taal is ook erg belangrijk! Speel 

spelletjes met je kleuter door hem/haar 
bijvoorbeeld een knuffeltje op, onder, voor, 

achter, naast,… een stoel te zetten. Wees 
creatief! 

 
Voor de durvers onder ons  Je kleuter laten 

verven met handen of voeten!  

 
Speel telspelletjes met kleine materialen (goed 

voor de kleine motoriek). Pomponnetjes, parels, 
steentjes, knopen,…  

 
Knutselen met pasta. 

 
Knutsel verrekijkers en ga in de tuin of vanuit je 

raam vogels spotten! 

 

      


