
Week 3 – Kosteloos materiaal 

Hey toffe mama’s en papa’s van de giraffen, olifanten, lieveheersbeestjes en vlinders. 

We starten de derde week in quarantaine. Hopelijk is iedereen nog gezond en zijn jullie de positieve 

moed nog niet verloren. Volhouden! 

Weten jullie nog hoe je je kleine kapoen(en) kan bezig houden? De winkels zijn zeker nog voor drie 

weken gesloten, dus veel kunnen we niet aankopen om die kleine kapoenen bezig te houden. En 

uiteraard is het niet nodig om je kind(eren) te overladen met bergen gekocht speelgoed. Daarom 

dachten we deze week aan activiteiten die we kunnen doen met materialen die niets kosten of die de 

meesten onder ons gewoon in huis hebben.  

Dit zijn ideeën van ons, maar misschien hebben jullie thuis wel veel andere spullen waar je iets mee 

kan doen. Kijk eens rond op zolder, in de kelder, in de keuken, in je tuinhuis,… Je vindt er schatten 

aan materiaal waar je kleuter heel wat mee kan doen. 

Aarzel niet om je belevenissen te delen op Padlet! Laat je kleuter(s) ook eens kijken naar wat hun 

vriendjes aan het doen zijn. Ze zullen het fijn vinden om elkaar te zien    

 https://padlet.com/MaterDeiDriehoek/tfukmr6pqq3x  

Heel veel liefs en virtuele handkusjes voor onze kleuters, 

Het kleuterteam. 

 

 

  

https://padlet.com/MaterDeiDriehoek/tfukmr6pqq3x


 
Benodigdheden: Een stift, papier en post-its. 

Meer heb je niet nodig om de oudste kleuters 
wat te laten oefenen op getallenkennis. 

 
Benodigdheden: Krijt 

Al bewegend de letters leren kennen! Schrijf 
willekeurig wat letters in een weggetje met krijt 

op de stoep. Laat weten naar welke volgende 
letter je kleuter moet springen. 

 
Benodigdheden: Krijt, spuitbus 

Zet allerlei letters met krijt op een muurtje of op 
de grond. Zeg een letter op en laat je kleuter 

deze wegspuiten. Kan ook met cijfers (of 
aantallen met bolletjes getekend), tekeningetjes, 
vormen,… Laat ze maar allerlei dingen oefenen 

 

 
Benodigdheden: Kom water, stokje, penseel of 

iets van bestek, elastiekjes. 
Goed voor de oog-hand-coördinatie en de 

motoriek. Vissen maar! Bedenk er een 
telopdracht bij om het nog uitdagender te 

maken. 

 
Benodigdheden: Al het knutselmateriaal dat je 
kan vinden. (Knutsel)lijm, plakband, nietjes,…  

Een basis om op te knutselen zoals een 
aardappel, fles, botervlootje, yoghurtpotje,… 

Knutsel gekke mannetjes! Speel er nadien 
poppenkast mee. 

 
Maak zelf een memorie. Dit kan met allerlei 

verschillende materialen. Hier zie je een memorie 
met yoghurtpotjes of gemaakt met karton/papier 

op een stokje.  



 
Benodigdheden: Verf, blokken (Lego, duplo of 

een ander soort blokken die je thuis hebt liggen) 
Combineer bouwen met schilderen. Dop de 

blokken in de verf en stempel een bouwwerk op 
papier. 

 
Benodigdheden: Papier met cijfers op. 

Dobbelstenen. Auto’s, poppetjes, blokjes,… 
Telspel. Maak een strook met vakjes met cijfers 

(of teken het aantal bolletjes = gemakkelijker 
voor de meeste kleuters!) van 1 tot 6 met één 

dobbelsteen of van 2 tot 12 met twee 
dobbelstenen.  

Rol met de dobbelsteen en parkeer de auto op 
het juiste vakje. Met twee dobbelstenen tel je de 

twee aantallen bij elkaar uiteraard. 

 
Kruip in de doe-het-zelf-koffer en laat je kleuter 
experimenteren met schroeven en bouten. Ze 

zijn wel eventjes zoet dan ;-) 

  
Stempelen maar! 

Je kan met letterlijk ALLES stempelen. Zoek 
samen in huis naar allerlei spulletjes die een 

mooi effect kunnen geven.  

  
Bubbelfolie geeft ook uren speelplezier. Wie 

duwt er nu niet graag alle bolletjes uit ;-) buiten 
dat kan je er ook leuk mee knutselen of er een 

wandelpad van maken. 

 
Ga creatief aan de slag met fotografie. Zoek 

online (Pinterest) naar leuke ideetjes die je eens 
kan uitproberen. 

 

  



Knutselen met kartonnen dozen  
 Je kan zoooveel doen met karton, toilet- of keukenrolletjes, schoendozen of andere kartonnen 

dozen. Hieronder wat inspiratie. Of misschien bedenkt je kleuter zelf wel iets om te doen of knutselen 

als je hem/haar een doos geeft. 

 

  



  

  

  



 

  

 

  



BEWEGEN!  
 Thuisfitness en spannende wedstrijdjes met kinderen 

  

 

 

 

Over mama/papa springen en nadien 

eronderdoor kruipen. 

Heen kruipen over blikjes (of iets anders), 

een knuffel nemen en terug zigzaggen. Wie 

verzamelt de meeste knuffels? 

Knuffels tussen je benen nemen en over je 

hoofd brengen. 

Wie heeft als eerste alle knuffels naar de 

andere kant gebracht? 

Doe samen enkele krachtoefeningen: 

 10x jumping jacks 

 5x squats 

 10x knieën optrekken 

 5x de grond tikken en in de lucht springen 

 Een flesje water 10x opheffen (5x links en 

5x rechts) 

 Liggen op de grond en 10x je knieën naar je 

toe trekken 

 Spreid je benen en tik 10x om beurten je 

tenen 

 … Verzin er zelf nog leuke ;-) 



 

 

 

 

Samen allerlei spulletjes van de ene naar de 

andere kant brengen op een handdoek. Zorg 

dat het niet van de handdoek valt! 

Teken zelf een vliegje en kleef het op een 

stok. Maak ook zelf een vliegenmepper of 

misschien heb je er eentje in huis. Probeer de 

vlieg op tafel te vangen! Spannennnnd ;-) 

Maak een springzak van een grote vuilniszak. 

Wedstrijdje in de tuin! 

Verspringen. Met krijt of papiertape kan je 

lijnen trekken.  


