
Een dag in de kleuterklas … thuis!  
 

Hieronder volgen tips om samen met je kleuter de dag zinvol door te brengen.  

Weet dat zich goed voelen, liefde krijgen, herhaling, structuur, praten met je kleuter en regelmaat zeer belangrijk zijn in de ontwikkeling van uw kleuter. 
Wij geven jullie een zicht op wat je kleuter al kan. 
 
Veel groetjes van het kleuterteam! 

 

 bijvoorbeeld:  Peuters  1ste kleuterklas 2de kleuterklas 3de kleuterklas 

OCHTEND Ik zeg “goedemorgen” 
Ik vertel welk weer het is en wat kunnen 
we bij dit weer doen vandaag? (binnen of 
buiten spelen) 
 
wassen en aankleden 
 
 
 
 
 
 
ontbijt: tafel dekken: borden, bestek, 
brood en beleg klaarzetten. 
Jullie kunnen ook samen een lekker 
ontbijtje maken (pannenkoeken, eitje, 
verloren brood, granola met yoghurt en 
fruitsla …) 

Zon, regen of 
wolken 
 
 
 
pyjama uitdoen en 
tandjes poetsen, 
gezicht wassen 
 
 
 
 
beleg één voor één 
laten dragen 

Zon, regen, witte of 
grijze wolken, warm of 
koud 
 
 
pyjama uitdoen, tandjes 
poetsen, gezicht wassen 
en ik kleed mezelf aan: 
tot waar lukt het? 
 
 
 
bestek en beleg laten 
dragen 
 

Zon, regen, wolken, 
mist, wind, warm of 
koud 
 
 
pyjama uitdoen, 
tandjes poetsen, 
gezicht wassen en 
ik kleed mezelf aan. 
 
 
 
tafel volledig 
helpen dekken 
 

Zon, veel of weinig 
regen, witte of grijze 
wolken, mist, wind, 
warm of koud 
 
pyjama uitdoen, 
tandjes poetsen, 
gezicht 
wassen/mezelf 
wassen in het bad of 
onder de douche en ik 
kleed mezelf aan. 
 
bestek laten tellen en 
tafel laten dekken, 
zelf boterham 
smeren. 



VOORMIDDAG creatief bezig zijn schilderen met 
vingers of borstels 
of …, tekening 
inkleuren, slierten 
scheuren van 
kranten, 
tijdschriften, 
reclamefolders 

alles wat de peuters 
oefenen + knippen in 
kranten, tijdschriften, 
reclamefolders, 
boetseren met 
zoutdeeg, tekenen, ... 

alles wat de 
jongste kleuters 
oefenen + 
zelfportret 
tekenen of 
schilderen, iets 
boetseren uit 
zoutdeeg,  

alles wat de jongere 
kleuters oefenen +  
vrij knutselen met 
kosteloze 
materialen 
(keukenrollen, 
eierdoosjes, 
yoghurtpotjes …), 
tekenen / 
tekendictee: zeggen 
wat je kind moet 
tekenen bv. teken 
een boom met 5 
appels, schilderen, 
…. 

MIDDAG tafel mee helpen klaarzetten net zoals 
bij het ontbijt.  
Lunch mee helpen klaarmaken, geef 
kleine veilig taakjes. 

    

NAMIDDAG buiten: spelen, met de bal, diertjes 
zoeken, fietsen, picknick, wandeling 
maken (verkeersregels herhalen) … 
binnen: verkleden, met de blokken, 
auto’s, poppen, gezelschapspel spelen, 
puzzelen,  …. 

    

AVOND samen zijn! gezelschapsspel, tv-
momentje (maar liefst geen schermpjes 

    



meer minimum een uur voor het 
slapengaan),...  

BEDTIJD wassen en pyjama aandoen  
 
 
 
 
 
 
verhaaltje voorlezen 

kleren uitdoen, 
wassen in 
bad/douche, 
pyjama aandoen, 
tandjes poetsen 
: ik probeer maar jij 
mag mij helpen 
 
 
kort verhaal 5 
minuten voorlezen 

kleren uitdoen, wassen 
in bad/douche, pyjama 
aandoen, tandjes 
poetsen 
: tot waar lukt het? 
 
 
 
5 tot 10 minuten 
voorlezen 

kleren uitdoen, 
wassen in 
bad/douche, 
pyjama aandoen, 
tandjes poetsen 
 
 
 
 
5 tot 15 minuten 
voorlezen 

kleren uitdoen, 
wassen in 
bad/douche: ik kan dit 
zelf, pyjama aandoen, 
tandjes poetsen 
 
 
 
 

5 tot 15 minuten 
voorlezen, samen 
vertellen en/of 
kleuter laten 
vertellen met de 
prenten van het 
boek 

 

Hier volgen nog enkele praktische en concrete tips en links om aan de slag te gaan:  

·         veel voorlezen en vragen stellen zoals : over wie ging het verhaal?  Wat is er gebeurd?  Hoe is het gebeurd? 

·         samen koken of bakken 

·         laat je kleuter helpen bij de was of schoonmaken 

·         speel een spelletje 

·         laat je kind een puzzel maken (puzzel klaar = een activiteit met jou samen) OF verstop de puzzelstukken (zoveel je wil) telkens je kleuter een puzzelstuk 

vindt, geef je een korte opdracht bv. tik 5 keer je neus of draai een keer in het rond, spring op 1 been tot aan de deur, ... puzzel klaar = gewonnen. 



·         tekenen (maak een mooie tekening voor opa en oma, stuur ze op of ga ze in de brievenbus steken) 

·         ga op zoektocht in huis: maak enkele foto’s door jullie hele huis en daag je kind uit de plekken van die foto’s op te zoeken. 

.      speel met je kind met de blokken : maak een brug, bouw torens van 3 blokken hoog, 4 blokken hoog……  Daarna de blokken  plaatsen van klein naar groot. 

.      teken pijlen op kleine papiertjes  : verstop iets in huis en leg daarna de pijlen op de grond die de weg tonen naar waar het voorwerp verstopt zit.  

.   bewegingsmoment voor buiten : laat je kind rond lopen in de tuin en als je in je handen klapt : je kleuter op één been laten staan, een brug maken (op 

handen en voeten staan)  , op de buik gaan liggen, op de rug gaan liggen, hun heel klein maken, heel groot maken, ……. 

·         Algemene websites 

●  https://www.goedgezind.be/algemeen-gezinsnieuws/gezin-gezond-en-veilig/5-weken-thuis-met-de-kinderen-hoe-pak-je-dat-aan/ 

●  aftelkalenders: https://www.gratisbeloningskaart.nl/aftelkalenders/ 

●  https://www.jufanke.nl/thuisonderwijs-kleuters.html 

● https://www.kindengezin.be/ontwikkeling/taal-en-communicatie/taalstimulering/ 

●  https://schooltv.nl/programma/koekeloere/ 

● https://schooltv.nl/programma/huisje-boompje-beestje/ 

● https://www.mamabaas.be/content/de-grote-corona-entertainment-challenge-dag-1 

●  https://www.spelensite.be/zoeken 

● https://www.unicornsandfairytales.be/huishoudelijke-taken-voor-kinderen/ 

  

·         Bewegen 

● https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=kidies 

● https://www.goedgezind.be/peuters-en-kleuters/spelen/bewegen-met-je-kleuter/ 

●  https://www.goedgezind.be/peuters-en-kleuters/wandelen-met-je-kleuter/ 

● https://www.mamaexpert.be/2017/01/spelletjes-peuters-en-kleuters/ 

● Dansen, springen, lopen, buiten spelen, samen het huis poetsen, ... 
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·         Pinterest: www.pinterest.com maak gratis een account aan en je hebt een grote inspiratiebron, je kan je ideeën bewaren! Geef in de zoekbalk 

volgende opdrachten in: 

● Koken met peuters OF kleuters 

● Knutselen met peuters OF kleuters 

●  Kleuteryoga 

●  Kleurplaat peuter OF kleuter 

● buitenspelen peuters OF kleuters 

● digitaal prentenboek 

●  klusjes voor je kind 

  

·         samen koken: 

● https://www.lekkervanbijons.be/recepten/thema/koken-met-kinderen 

●  https://koken.vtm.be/recepten/specials/kinderspel-koken-met-kinderen?referrer=https://www.google.com/ 

●  https://www.libelle-lekker.be/artikelen/17280/koken-met-kinderen 

●  https://dekinderkookshop.nl/recepten-voor-kinderen/ 

  

·         kleurplaten 

●  https://www.amant.be/gratisdownloads 

●  https://studio100.com/be/nl/algemeen/fun 

● https://pin.it/6k63y5O 
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·         muziek en verhaaltjes, vertellen 

● https://kapiteinwinokio.be/eerste-hulp-bij-quarantaine/ 

● https://www.youtube.com/watch?v=SrNmk3YKGEk&list=PLGoZrGudVyJ0MqQTkquc0mMQRS8lDGOo5 

●  https://www.youtube.com/results?search_query=digitaal+prentenboek 

  

·         educatieve apps voor op de tablet/pc 

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

● https://kleutersdigitaal.nl/ 

●  TinyTap: 

https://redirect.viglink.com/?format=go&jsonp=vglnk_158438402109014&key=677e6a5d64b6f85b12c45954fc37bdc2&libId=k7ut4p4i0103

21te000DA1k2vnz2v7ejqp&loc=https%3A%2F%2Fmeestersander.nl%2Fmeester-sanders-apps%2Fapps%2Fstartersset-kleuterapps%2Fipad-

gratis%2F&v=1&out=https%3A%2F%2Fwww.tinytap.it%2Fcommunity%2Fprofile%2FSandergordijn%2F&title=Top%2010%20gratis%20Kleut

er%20apps%20-%20iPad%20-%20MeesterSander.nl&txt=https%3A%2F%2Fwww.tinytap.it%2Fcommunity%2Fprofile%2FSandergordijn%2F 

  

·         Speeldeeg om te boetseren: 

● https://meldiy.nl/beste-zoutdeeg-recept/ 

●  https://jufbianca.nl/2011/10/zelfgemaakte-klei/ 
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