
Week 4 – Pasen 

Hey iedereen, 

De paasvakantie is begonnen! Normaal gezien deden we afgelopen vrijdag een sportieve paasrun op 

school en nadien konden er twee zonnige en ontspannen weken starten. Afspreken met familie of 

vrienden, misschien een uitstap of reisje naar ergens, daguitstappen, terrasjes doen,… Maar jammer 

genoeg steekt corona hier een stokje voor. Wat hopen we nog steeds dat de situatie snel verbeterd 

en iedereen in je omgeving gezond mag blijven. 

Maar niet getreurd, want er zijn manieren genoeg om er een 

prachtige paasvakantie van maken! Het is mooi weer en de 

kleuterjuffen staan voor jullie klaar om een nieuwe portie aan 

ideetjes te brengen. Eind deze week vieren we Pasen, dus bij deze 

allemaal inspiratie rond dit thema. Laat de zon in je hart, je hoofd, 

je tuin, je huis,… Geniet van de mooie dingen en van elkaar 

uiteraard. We laten de moed niet zakken. 

Alvast een fijne week en een vrolijk paasfeest gewenst. 

Lieve groetjes, 

Het kleuterteam van de gezelligste school van ’t land!  

 

Oh ja, nog eens een herinnering voor onze Padlet ;-) nooit foto’s, berichtjes en filmpjes genoeg!  

 https://padlet.com/MaterDeiDriehoek/tfukmr6pqq3x  

  

https://padlet.com/MaterDeiDriehoek/tfukmr6pqq3x


 
 
 
Wedstrijdje! Wie kan 
er wandelen met een 
ei op een lepel, 
zonder het ei te laten 
vallen natuurlijk.  

  
 
Telspel met eieren. 
Rol met de 
dobbelsteen en vul 
om ter eerste je 
eierdoos. 

 
 
Maak een 
lijm-
knutselwerkje 
met zaadjes, 
pitten of mais. 

 
Geen zaadjes, pitten of 
mais in huis? Dan kan 
je ook een lijmwerkje 
maken met watjes. 
Maak een lief konijn of 
een lammetje. 

 
Tulpen stempelen met een vork deden we al bij 
de lente-ideetjes. Maak er nu een kuikentje van! 

 
 
 
Stempelen met 
aardappelen.  

 
Schilderen met scheerschuim.  

Spuit scheerschuim op tafel, meng er wat verf 
onder en kliederen maar! Maak mooie lijnen in 
de verf of teken er met je vinger iets in. Afdruk 

maken en klaar. 

 
Paasboom versieren.  

 Kan je geen paastakken vinden of aankopen, 
dan kan je bijvoorbeeld ook op zoek gaan in het 

park naar andere soorten takken en ze schilderen 
of inwikkelen met touw. 



 
Hoe schattig 
zijn deze eier-
schaaltjes? 
Potgrond en 
zaadjes in 
een leeg ei, 
teken er een 
gezichtje op 
en laten 
groeien. 
Maak er jullie 
familie van ;-) 

 
 
 
 
Toevallig wat 
mais op 
overschot? 
Maak er een 
speelbak van! 

 
 
 
 
 
Knutsel een kip 
van een ballon.  

 
Stempelen met de handen vinden kleuters ook 

altijd super! 
Maak er een wenskaart van en stuur ze op naar 

familie, rusthuizen, zorgpersoneel, 
winkelpersoneel of geef het aan de 

postbode/pakjesbezorger. Ze zullen er blij mee 
zijn  

 
 
Schilderen op een 
spiegel en er een 
afdruk van maken. 
Super cool!  
Wees gerust. De 
verf kan je er 
normaal gezien 
gemakkelijk af 
wassen. 

Aftelversje: 
Vijf kleine haasjes zie je hier 

Eén springt er weg 
Nu zijn er nog vier 

Vier kleine haasjes op mijn knie 
Eén springt er weg 
Nu zijn er nog drie 

Drie kleine haasjes zitten heel tevree 
Eén springt er weg 
Nu zijn er nog twee 

Twee kleine haasjes kijken om zich heen 
Eén springt er weg 

Nu is er nog maar één 
Eén klein haasje is helemaal alleen 

Hij springt weg 
Nu is er geen een! 



 
 
Teken enkele 
eieren op papier in 
verschillende 
groottes. Knip ze 
uit en leg ze van 
klein naar groot. 

 
Stimuleer de fijne motoriek van je kleuter door 
hem/haar kleine propjes te laten maken met 

papier. Nadien kan je er ook weer iets leuk van 
knutselen. 

 
 
Online vind je 
leuke paas- en 
lentemandala’s 
om in te kleuren. 

Maak thuis een 
bloemenwinkeltje, 
een eierwinkeltje, 
een knutselwerk-
winkeltje,…  
Maak je winkel mooi, 
vul het met de 
nodige spullen, hang 
er prijzen bij en 
mama of papa 
kunnen komen 
kopen. 

 
 
 
Kuikenrace! Rollen 
met de 
dobbelsteen en 
om ter eerste aan 
de andere kant van 
de eierschaal 
geraken. 

 
Knutsel een paasmandje, zodat je kleuter 

gemakkelijk chocolade paaseitjes kan gaan 
zoeken. 



Laat de oudste 
kleuters kennis 
maken met letters 
(zowel 
DRUKLETTERS als 
schrijfletters). Hoe 
vaker ze dit zien in 
hun omgeving, hoe 
beter. Laat ze er 
maar mee 
experimenteren en 
spelen. 

Nog een ideetje om te 
spelen met letters. 
Zoek in een krant of 
tijdschrift één 
bepaalde letter. Laat 
ze deze uitknippen of 
uitscheuren en op de 
letter kleven. 

 

  
 
Met eierdozen kan je oneindig veel leuke dingen 
knutselen! Zoek nog meer ideetjes op Pinterest. 

 

 
 

Bouwenwerken maken met eierdozen kan 
natuurlijk ook. 

 
Maak samen een lekker paasontbijt. Er zijn 
online veel leuke ideetjes te vinden om je 

ontbijt extra mooi en kindvriendelijk te maken. 
Mmm! 

 
Met Pasen zoeken kindjes vaak naar chocolade 
paaseieren. Maar waarom wachten tot Pasen? 

Verstop nu al (zelfgemaakte) eieren binnen of in 
de tuin! Maak er meteen ook een telspel van. Je 
kleuter moet er bijvoorbeeld 10 vinden. Of oefen 

de kleuren. Hij/zij moet 2 blauwe, 2 gele en 2 
rode vinden. 

 



   

 
Wees creatief met strijkparels. 

  
Maak een kippen-
beweegparcours 
binnen of in de 
tuin. Gebruik je 
fantasie en kijk 
eens rond welke 
spullen je kan 
gebruiken waar je 
kleuter over, 
tussen, onder,… 
kan kruipen en 
klauteren. 

 
 

 
Laat je kleuter experimenteren met het wegen 
van paaseitjes. Je kan gemakkelijk een balans-
weegschaal maken met een kleerhanger, wat 

touw en potjes. 
Varieer in kleur (papiertje) en grootte van de 

paaseitjes.  

 
Geluidenmemorie. 

Vul potjes met allerlei soorten kleine materialen 
en maak er een luistermemorie van. 

 


