
Extra ideeën
Ik en mijn familie
Mi j n  fa m i l i e
•      Vraag de kinderen wie er een broer(tje) heeft. 

Steek je vinger maar op! Tel met elkaar hoeveel 
kinderen een broer(tje) hebben. Doe hetzelfde met 
de zussen van de kinderen. 

Pa p a ’s ,  m a m a ’s  e n  b a b y ’s
•      Speel een verstopspelletje met de babymuts of het 

babysokje. Een kind doet even zijn ogen dicht, dan 
kan een ander kind het mutsje verstoppen. Daarna 
mag het kind het mutsje gaan zoeken. De andere 
kinderen kunnen eventueel helpen door ‘warm’ of 
‘koud’ te zeggen. Heeft het kind de muts gevon-
den? Dan mag hij hem verstoppen, en een ander 
kind mag zijn ogen even dichtdoen!

Ee n  m o o i e  fo t o
•      Gaat er een pedagogisch medewerker met verlof 

of is een kindje uit de groep ziek? Maak als 
cadeautje een boekje van de plakwerkjes. 

•      Gebruik in plaats van versierspullen die je kunt 
kopen, pasta of macaroni om te versieren. De ou-
dere kinderen kunnen de pasta of macaroni eerst 
verven.

•      Laat de kinderen in plaats van een fotolijstje an-
dere voorwerpen versieren bijvoorbeeld een beker. 

Ee n  m u u r  vo l  fo t o’s
•      Laat de kinderen de ballonnen op kleur sorteren en 

dan tellen. Hoeveel blauwe ballonnen tellen ze, en 
hoeveel rode?

•      Nodig de ouders/verzorgers van de kinderen uit 
voor de verjaardag. Knutsel hiervoor samen met de 
kinderen uitnodigingen. 

Wi e  w o o n t  e r  b i j  j o u ?
•      Maak van deze activiteit een sportdag. Geef elk 

kind een papiertje om zijn nek  waarop staat welke 
spelletjes hij kan doen. Vink een spel af als een 
kind dat gedaan heeft. 

I n  b a d
•      Laat de kinderen een voelplaat maken. Op de plaat 

plakken ze dingen die verschillend aanvoelen: wat-
jes, macaroni, een knikker, een schelp, zand. 

•      Zing gezamenlijk een liedje, bijvoorbeeld ‘Alle 
eendjes zwemmen in het water’.

Vo o r l e ze n  1
•      Doe een verstopspel met de kinderen. Laat een 

kind even zijn ogen dichtdoen, en verstop met de 
andere kinderen het popje op een plek waar baby’s 
niet bij kunnen. Het kind dat zijn ogen dicht hield, 
mag het popje zoeken, de kinderen kunnen helpen 
door ‘warm’ of ‘koud’ te roepen. Heeft het kind het 
popje gevonden? Dan mag een ander kind zoeken.

A l l e m a a l  fa m i l i e
•      Je kunt samen met de kinderen uitnodigingen 

maken voor de afsluiting. 
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