
 

 

Hallo mama en papa, 

 
Ik wil jullie graag wat tips geven om je kapoenen wat bezig te houden 

tijdens deze moeilijke periode. 

 

Bij de afname van de Cito testjes merkte ik op dat er sommige kindjes toch nog wat moeite hebben met 

enkele onderdeeltjes van de schoolse activiteiten. 

 

Misschien kan het voor jullie een hulp zijn om thuis ook op een speelse, zinvolle manier aan de slag te gaan. 

Wat kan je doen? 

 

Op internet zijn veel verschillende sites beschikbaar. 

 
https://www.oefen.be/oefeningen/kleuter/et-id/1/ 
 

https://www.computermeester.be/0kleuters.htm 
 

https://www.boekpakket.nl/digitale-prentenboeken/ 
 

https://www.fundels.com/nl-be/prentenboeken/ 
 

https://www.smartgames.eu/ 
 

https://www.kleuteruniversiteit.nl/2020/03/tips-voor-thuis-spelen-leren-en-bewegen/ 

 
Maar ook zonder de computer kan je je kapoen blijven stimuleren om te leren. 

 
Hier volgen enkele voorbeelden: 

 

 Speel samen! Blokken, lego, Playmobil, auto’s, poppen….Vb. Toren bouwen. Laat je kind een 

eenvoudige toren nabouwen. Probeer het zelf moeilijker te maken door andere combinaties te 

verzinnen. Fantasiespel stimuleren, bouwplannen,… 

 

 Laat je kleuter blokken sorteren: alle kleine samen, alle grote samen, laat ze rijtjes leggen van klein 

naar groot en omgekeerd. Van lang naar kort, dik naar dun,… Dit kan ook met ander materiaal vb. 

poppen van klein naar groot, auto’s, kleurpotloden,… 
 

 Geef sorteer opdrachten met een dubbele opdracht vb. Alle kleine gele blokken, parels, auto’s,… 

samen leggen of alle dikke en dunne potloden/stiften sorteren… 

 

 Laat kleuters ook tellen met het speelgoed waar ze graag mee spelen. Vb. Geef me vier groene 

kralen/auto’s/potloden, maak een rijtje van vijf stiften, leg een aantal (tot 6) voorwerpen op de tafel 

en vraag: geef mij de tweede … uit de rij of waar is de laatste…?  

 

 Ook begrippen zoals middelste, hoogste, minste, meeste, dikste, dunste, veel, weinig, meer, minder, 

evenveel, boven, onder, voor, achter, …. Kan je op een speelse manier oefenen. 

 

 Geef je kind opdrachten: vb. Ga op de stoel zitten, zet de pop onder de stoel, zet het boek achter de 

stoel, welke toren is het hoogste, waar zijn het minste koekjes, welk boek is het dunst, waar zijn  

weinig blokken…. 
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 De fijne motoriek verder blijven oefenen is ook belangrijk. Dit kan je stimuleren door Vb. Parels 

rijgen, strijkparel patroontjes maken, spelen met zand, klei of zoutdeeg maken en er mee laten 

spelen. (bolletjes rollen, figuurtjes maken,…) Vingerverven, tekenen, knippen en plakken, spelen 

met lego (kleine blokjes), puzzelen, hamertje tik, kralenplank, stickers plakken, papier in driehoeken 

vouwen, naam schrijven, binnen 20 sec. tien knikkers/steentjes in een flesje stoppen, schenken 

zonder morsen, wasknijpers openen en ergens op vastzetten, … 

 Lees verhaaltjes voor of kijk samen online naar een prentenboek. Stel vraagjes over het boek, laat 

kleuters vertellen wat er in het verhaal gebeurde,… 

 

 Vb. Bij het kleuren/tekenen. Als je merkt dat je kind de kleuren nog niet goed kent, laat hem/haar 

regelmatig de kleuren benoemen. Vergeet ook niet om licht en donker aan te brengen. Vb. Geef 

tekenopdrachten. Teken een lichtblauwe wolk, neem de lichtste kleur groen en teken het gras, teken 

een boom met een donker bruine stam,…. 

 

 Let ook bij het tekenen, kleuren of ”Schrijven” op een juiste pengreep! Hier kan je een eenvoudig 

filmpje volgen: https://www.youtube.com/watch?v=e-5H2GbWzC8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Denk ook aan een goede zithouding. Misschien helpen deze liedjes wel  
https://www.youtube.com/watch?v=Sl-ifzEHm5k 
https://www.youtube.com/watch?v=sNepSZH7TWo 
 

 En natuurlijk niet te vergeten: Ga naar buiten met je kinderen! 

 Er zijn veel leuke buitenactiviteiten: Fietsen, wandelen, lopen, klimmen en klauteren,…. stoepkrijt, 

ballen en ballonnen en nog zoveel meer! Neem ook hier eens een kijkje:  
https://www.kleuteruniversiteit.nl/2020/03/tips-voor-thuis-spelen-leren-en-bewegen/ 

 

Hebben jullie zelf nog tips of leuke ideeën laat het zeker aan 

elkaar weten!! 
 

Spreek af en toe eens af om videochat te doen zodat de kindjes elkaar 

toch nog eens kunnen zien… Want het zal voor sommige kindjes wel heel 

erg moeilijk zijn om de vriendjes te moeten missen. 

 

Zorg goed voor jezelf en elkaar!  

Groetjes  
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