
Tips - 1ste kleuterklas 

Beste ouders ,  

Hieronder vinden jullie een schema dat kan helpen om de dag van jullie kleuters in te vullen. Dit 

schema biedt structuur voor de kleuters. Aan de hand van de pictogrammen zullen ze zelf ook wat 

kunnen meekijken. Het is zeker niet onze bedoeling dat jullie allemaal dit schema moeten gebruiken. 

We willen het enkel aanbieden als eventueel hulpmiddel.  

In het schema zitten lege vakjes. Deze kan je opvullen met spelletjes of activiteiten. Voorbeelden van 

activiteitjes kan je vinden in de gekleurde vakjes. Natuurlijk kan je nog tal van andere activiteiten doen. 

We raden jullie ook aan om niet steeds hetzelfde soort activiteiten te doen, probeer verschillende 

activiteiten te doen, zodat zowel taal, rekenen, motoriek,… gestimuleerd worden. Activiteitjes mogen 

meerdere keren herhaald worden, graag zelfs!  

Hopelijk zijn jullie hier iets mee, mochten er vragen zijn mogen jullie ons steeds contacteren.  

Lieve groetjes juf Linda en juf Sarah  

 

 

 

 

 



 MAANDAG  

 

DINSDAG  

 

WOENSDAG  

 

DONDERDAG  

 

VRIJDAG  

 
Ontbijt  

     
Klaarmaken   

 
 
 
 

    

Samen naar de 
kalender kijken  

     
Spelen   

 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

Fruit eten  

     



Buiten spelen  

     
Spelen of activiteitje   

 
 
 
 
 

    

Middag eten  

     
Buiten spelen  

     
Koekje eten  

     
Spelen of schermtijd   

 
 
 
 
 

    



Avondeten  

     
Schermtijd  

     
Klaarmaken  

     
Verhaaltje  

     
Slapen  

     
 

 

 

 

 

 



Voorbeelden spelletjes of activiteiten:  

 
Tekening maken  

 
Spelen met de bal   

Puzzelen  

 
Maak een toren 

met blokken   
Kleien of samen 

zoutdeeg 
maken:  

3 koppen bloem 
1 kop zout 
1 kop water 

 
Zing het 

liedje “Ik zag 
2 beren 

broodjes 
smeren” of 
“de wielen 
van de bus” 
zie youtube 

 
Buiten fietsen  

 
Geniet van 

het zonnetje 
en maak een 
mooie lente-

wandeling  



 
Help mama of 
papa de tafel 
dekken. Bv. leg 3 
vorken op de tafel. 
Leg 3 bananen op 
de tafel. Opgepast 
met glas!!!  
Zorg dat de 
kleuters hierbij 
moeten tellen tot 
3! Meer mag ook 
indien ze dit 
kunnen.  

 
Sorteer blokjes 
op kleur of op 
vorm.  

 
Ga buiten 
stoepkrijten.   

Vrij spelen: kies 
met welk 
speelgoed je wil 
spelen.  

 
Maak een mooie 
ketting met 
kralen. Probeer 
een patroon te 
maken. Vb: 
blauw-rood-
blauw-rood-… 
Of met 3 kleuren  

 
Kijk in 
prenten-
boeken.  
 

 
Luister naar fundels  
https://www.fundels.com
/nl-nl/ 
 
Via deze link kan je een 
account maken. Nadien 
kan je luisterverhalen 
bekijken en beluisteren. 
Let op! Sommige 
luisterverhalen zijn 
betalend, kies deze niet. 
Kies voor de gratis 
luisterverhalen en 
download deze.  

 
Speel een 
spel op de 
ipad.  

        

 
Sorteer bestek in 
het bestekbakje. 
GEEN scherpe 
voorwerpen.  

 
Speel de bumba-
stopdans! (zie 
youtube)  
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