
De zomermaanden bieden volop aanknopingspun-

ten voor betekenisvolle activiteiten, zowel op het 

kindcentrum als thuis. Daarom is het zinvol om 

ouders te informeren over zomeractiviteiten die ze 

thuis met hun kind kunnen uitvoeren. Breng ze op 

ideeën, zoals spelletjes, uitjes, verhaaltjes, lied-

jes, versjes en alledaagse bezigheden. Met deze 

activiteiten kan een ouder de vakantie leuk en zin-

vol maken. Waar op het kindcentrum de basis 

wordt gelegd, vindt de uitbreiding thuis plaats. 

Het voorkomt dat kinderen in de zomervakantie 

een terugval krijgen in hun ontwikkeling. Al met al 

is het dus goed om ouders te stimuleren ook thuis 

leuke en zinvolle activiteiten met hun kind uit te 

voeren. Dit artikel biedt hiervoor handreikingen. 

De activiteiten sluiten aan bij het thema ‘Oef, wat 

warm!’.

Voorbereiding
Zorg ervoor dat de activiteiten eenvoudig, zonder 
veel voorbereiding voor ouders, zijn uit te voeren. 
Spreek daarnaast met hen niet over activiteiten, 
maar over speltips. Het plezier van het doen van de 
activiteiten staat voorop. Maak een informatiebrief 
(zie bijlage 1) en print de speltips uit. Introduceer het 
thema bij de kinderen met het maken van een vakan-
tiekoffer. Hierin wordt alle informatie voor de ouders 
gedaan. Geef deze persoonlijk aan de ouders mee. 
Licht zo nodig de speltips toe en geef het belang er-
van aan. Vraag de ouders foto’s of filmpjes te maken 

als thuis aan een speltip gewerkt wordt. Samen met 
de gemaakte werkjes kunnen die dan mee naar het 
kindcentrum genomen worden. Hiervan maken de 
kinderen een mooie tentoonstelling. Zo uit je waar-
dering voor de moeite die ouders erin gestoken heb-
ben en het zorgt voor een feestelijke afsluiting van 
de zomer. Daarnaast kunnen ouders en kinderen zo 
samen terugblikken op het thema. 

Vakantiekoffer maken 
van (schoenen)dozen
Laat een middelgrote doos verven en/of beplakken. 
Schoenendozen zijn hiervoor zeer geschikt. Laat de 
kinderen een kleurplaat van Puk kleuren. Plak deze 
op de doos. Met plakkertjes, versiersels of uitgeprin-
te foto’s wordt de koffer extra aantrekkelijk. Bevestig 
ten slotte twee hengsels aan de doos. Door het kof-
fertje met twee hengsels tegelijk vast te houden, 
blijft hij goed dicht.

Auteur: Natasja van Lier
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Baby-speltip 
Met modder schilderen
Zet de baby in zijn stoel of leg hem op zijn buik. Zet 
een afwasbak met zand voor de baby neer. Giet er 
vervolgens water bij. Geef de baby de tijd en de 
ruimte om de modder te ontdekken. Hoe voelt het? 
Kijk naar zijn gezicht en verwoord zijn blik: Je vindt 
het vies. Of: Dat voelt lekker aan. Pak vervolgens de 
tekening van het varken (bijlage 2) en zeg bijvoor-
beeld: Wat een schoon varkentje! Maak het varken 
maar helemaal vies! Smeer maar vol met modder! Be-
noem telkens dat het varken viezer en viezer wordt. 
Het resultaat is een heel mooi kunstwerk. Hangt het 
op of bewaar het voor de tentoonstellingsweek.

Dreumes en peuter-speltip 
Modder op de tegels
Geef het kind een bak met zand en laat er met een 
gieter wat water bij doen. Bekijk samen met hem wat 
er gebeurt. Het zand wordt helemaal nat! Laat het 
kind met zijn handen in de bak met modder spelen. 
Hoe voelt dat? Pak vervolgens wat modder en maak 
hiermee een tekening op de stenen. Stimuleer het 
kind om ook met de modder op de stenen te klie-
deren. Benoem dat de stenen nu vies zijn: Er is geen 
tegel meer schoon! Wat nu? Laat het kind nadenken 
hoe de tegels weer schoon gemaakt kunnen worden. 
Zet een gieter met water klaar. Geef eventueel een 
tip: Kunnen we de gieter gebruiken? Bekijk samen 
wat er gebeurt als het kind het water over de tegels 
giet: De modder gaat weg en alle tegels zijn weer 
schoon!
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Spelletje Doel Woorden Voorleestips

Spelen met zand 
en water

Het kind leert zijn eigen 
grenzen te verkennen: dit voelt 
lekker, dit vind ik vies.

de gieter
nat
schoon
vies
het water 
het zand

Plons!, M. Waddell en J. Barton, Lemniscaat.

Floddertje, vies!, Annie M.G. Schmidt en Fiep 
Westendorp, Querido Kinderboeken.



Baby-speltip
Lekker badderen
Voel eerst of de temperatuur van het water fijn is. Zet 
de baby vervolgens in het (zwem)bad. Vertel de baby 
dat hij helemaal nat wordt en stimuleer dat hij met 
zijn handen in het water gaat slaan. Begin eerst rus-
tig. Wijs het kind op het spetterende water en de 
plonsbeweging: Plons! Kijk eens naar het water? 
Spetter spetter spat! Alles wordt nat! Hoe vaker je dit 
herhaalt hoe leuker het spel wordt. Ook kun je het 
liedje ‘Klap eens in je handjes’ zingen. Door de bij-
behorende bewegingen spettert het water vrolijk in 
het rond. Als het genoeg is geweest, vertel je hem 
dat hij uit het water gaat en dat hij droog wordt ge-
maakt met de handdoek.

Dreumes en peuter-speltip 
Afwassen 
Laat het kind meehelpen met de(af)was. Zet een bak 
met water en zeep neer. Geef het kind plastic bordjes 
en bekers om schoon te maken. Je kunt het kind ook 
een T-shirt met moddervlekken geven. Doe voor hoe 
de spulletjes schoon worden. Benoem dat ze eerst in 
het water gaan en nat worden. Leg vervolgens uit dat 
ze de spullen goed moeten poetsen en vervolgens uit 
het water moeten halen. De bordjes en bekers wor-
den met een handdoek afgedroogd. Het T-shirt wordt 
opgehangen in de zon.
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Spelletje Doel Woorden Voorleestips

Spelen met 
water en zeep

Het kind ervaart spelenderwijs 
wat hij met water kan doen. 

Het kind beseft dat zijn 
bewegingen een gevolg hebben 
(het water spettert omhoog, hij 
hoort PLONS!, hij wordt nat).

blazen
droog
nat
spetteren

Plons!, M. Waddell en J. Barton, Lemniscaat.

Floddertje, in bad, Annie M.G. Schmidt en 
Fiep Westendorp, Querido Kinderboeken.

Dikkie Dik gaat in bad, Jet Boeke, Gottmer 
Uitgevers Groep.

Knuf is vies.
Margreeth Bezemer & Marjolein Hund,
Kimio.



Baby-speltip
Neem rustig de tijd om de baby in te smeren. Vertel 
stap voor stap wat je gaat doen. Eerst neem ik wat 
crème op mijn hand. Dan wrijf ik het over jouw arm. 
Kijk goed naar de reactie van de baby. Als hij het fijn 
vindt, kun je verder gaan. Wanneer hij het niet prettig 
vindt, bouw je het langzamer op. Dit betekent dat hij 
dan meer beschermende kleding aan moet. Je kunt 
ook laten zien hoe je stipjes van zonnebrandcrème 
op je arm maakt. Veeg de stipjes daarna uit. De baby 
zal verwonderd kijken. Na een paar keer stimuleer je 
de baby om de stipjes zelf weg te vegen. Heel gelei-
delijk aan zet je een stipje op zijn eigen arm. En dan… 
weg is-ie!

Dreumes en peuter-speltip
Niet ieder kind vindt het fijn om ingesmeerd te wor-
den met zonnebrandcrème. Maak er een spelletje 
van waardoor deze terugkerende handeling leuk en 
uitdagend wordt. Neem wat zonnebrandcrème in je 
hand en maak hiermee een tekening van een gezicht-
je op de arm van het kind. Verwoord daarbij het on-
derstaande versje. Hoe vaker je het versje opzegt, 
hoe leuker het wordt.

De zon, de zon
De zon is rond
Twee ogen,
Een neus en een
Mond!
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Spelletje Doel Woorden Voorleestips

Insmeren Het kind ervaart zijn eigen 
lichaamsdelen en leert ze te 
benoemen.

Het kind kan aangeven wat hij 
prettig vindt of niet.

de arm
het been
het gezicht
de mond
de neus
het oog
rond
voelen
de zon

Kijk, mijn ogen, 
Erik van Os & Elle van Lieshout, Kimio.

Billen, buikje, benen, Betty Sluyzer, Pauline 
Oud, Kimio.

Dikkie Dik en de smeerpoes, Jet Boeke, 
Gottmer Uitgevers Groep.
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Spelletje Doel Woorden Voorleestips

Paardenbloem 
blazen

Het kind maakt verschillende 
mondbewegingen die belangrijk zijn 
voor zijn spraakontwikkeling.

Het kind maakt doelbewuste 
grijpbewegingen. Daarbij ontdekt hij 
de zachtheid van pluisjes.

blazen
proberen
voelen
zacht

Kikker buiten, Max Velthuijs,
Uitgeverij Leopold.

Beloofd is beloofd,
Knister, De Vier Windstreken.

Donsje en zijn vriendjes in de vijver,
Foreest, Kluitman.

Baby-speltip 
Bloemenonderzoek
Zet de baby in een wipstoeltje op het gras. Als de 
baby al kan kruipen leg je hem op het gras. De baby 
zal als vanzelf aangetrokken worden door de kleuren 
van het gras, de planten en de bloemen. Geef hem de 
kans om de verschillende planten en bloemen te on-
derzoeken met zijn handen. Benoem telkens: Wil je 
eraan voelen? Dat voelt zacht. Probeer maar!
 
Dreumes en peuter-speltip 
Betoverende pluisjes
Tijdens een wandeling of fietstocht kom je vast paar-
denbloemen tegen. Laat het kind hieraan voelen. 
Blaas tegen de pluisjes en benoem wat er gebeurt. 
Er waaien pluisjes weg. Het kind zal verwonderd kij-
ken naar de wegvliegende pluisjes. Kan hij ze nog 
vangen? Laat nu het kind proberen om pluisjes weg 
te blazen.



Baby-speltip 
Spelen met ijsklontjes
Zorg dat je ruim van tevoren een grote hoeveel heid 
ijsklontjes maakt. Op een warme dag haal je ze te-
voorschijn. Zet de baby in zijn stoel en leg een ijs-
klontje op zijn tafeltje. Kijk wat hij doet en benoem 
wat je ziet. Dat is koud. Waar is het ijsklontje geble-
ven? Het is helemaal gesmolten. Herhaal het spelle-
tje een paar keer. Als de baby dit spel vaker heeft 
gedaan, kun je het uitbreiden door een afwasbak met 
wat klontjes voor hem neer te zetten.

Dreumes en peuter-speltip 
Koude limonade toveren
Maak samen met het kind toverlimonade. Zorg voor 
een plaats waar hij kan knoeien, bijvoorbeeld buiten 
of op een plastic tafelkleed. Zet vervolgens de limo-
nadesiroop (eventueel in verschillende kleuren), een 
kan en een bakje of zakje om ijsklontjes te maken 
neer. Vertel het kind dat hij toverlimonade gaat ma-
ken. Stap voor stap benoem je wat de bedoeling is. 
Schenk de siroop in de kan. Doe er vervolgens een 
klein beetje water bij. Schenk de gemaakte limona-
de vervolgens in de ijsklontjesvorm en zet deze in de 
diepvries. Als de ijsklontjes klaar zijn, kijk je er sa-
men met het kind naar. Wat is er gebeurd? Het zijn 
ijsklontjes geworden. Hoe voelen ze aan? Ze zijn 
koud. Maak wat klontjes los en vraag het kind om ze 
in een glas te doen en doe er vervolgens water bij, 
Kijk samen naar de siroop die langzaam smelt en 
hoe het water een kleurtje krijgt. Het kind mag de 
limonade opdrinken. Hij kan tussendoor ook aan een 
ijsklontje likken.
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Spelletje Doel Woorden Voorleestips

Plezier met 
ijsblokjes

Het kind ervaart het verschil 
tussen warm en koud.

Het kind ontdekt dat ijsklontjes 
smelten.

Het kind beleeft plezier en trots 
als hij toverlimonade maakt.

drinken
de dorst
het glas
de kan
koud
likken
smelten

Bobbi in de zomer, Ingeborg Bijlsma,
Kluitman.

Een regenboog van lekkers, Annabel Karmel, 
Baeckens Books.

Muis maakt limonade, Lucy Cousins & Andrew 
Brenner, Leopold.
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Spelletje Doel Woorden Voorleestips

Afdrogen en 
doe-mij-na-spel

Het kind maakt kennis met het 
afdroogritueel.
Hij weet dat hiervoor een 
handdoek nodig is. 

Het kind ervaart het verschil 
tussen nat en droog. 

Het kind ontdekt verschillende 
lichaamsdelen.

droog
de handdoek
nadoen
nat
het water
zacht

Freddie gaat zwemmen, Nicola Smee & Riet 
Vanloo, Averbode.

Dikkie Dik gaat in bad, Jet Boeke, 
Gottmer Uitgevers Groep.

Kikker in het water, 
Max Velthuijs,
Leopold.

Baby-speltip
Afdrogen en massage
Neem uitgebreid de tijd om de baby af te drogen na 
zijn badje. Zorg voor een aangenaam warme tempe-
ratuur zodat de baby het niet koud krijgt. Vertel het 
kind wat je doet: Ik pak de handdoek. Eerst wrijf ik 
zacht over je hoofd. Nu is je hoofd droog. Benoem tel-
kens het lichaamsdeel dat je afdroogt. Vervolgens 
neem je wat babyolie om de baby te masseren. Dan 
voelt hij ook lekker zacht aan. 

Dreumes en peuter-speltip
Samen afdrogen
Het kind wilt steeds meer zelf doen. Stimuleer dit 
door hem een handdoek te geven en een spelletje te 
maken van het afdrogen. Doe het kind in bad of onder 
de douche. Zorg dat de temperatuur van de aankleed-
kamer comfortabel aanvoelt. Vervolgens neem je een 
handdoek en geef je er ook een aan het kind. Benoem 
wat je gaat doen: Deze handdoek is voor jou en deze 
handdoek is voor mij. We gaan ons allebei afdrogen. 
Pak je handdoek en doe mij na! Eerst maken we ons 
gezicht droog. Kun jij dat ook? Doe dit stap voor stap 
voor alle lichaamsdelen. Naarmate je dit spelletje  
vaker doet, leert het kind het ‘zelf te doen’. Maak het 
spelletje moeilijker door de rollen om te keren. Jij 
mag het zeggen: wat moet ik nu afdrogen? Doe maar 
voor. Ik doe je na.



Baby-speltip 
Spelen met badeendjes
Vaak vertoont een baby een schrikreactie als hij nat-
gespet wordt. Geef de baby de ruimte om bekend te 
raken met het water. Maak eerst de handen nat en 
kijk wat hij ermee doet. Naarmate de baby zich vrijer 
voelt, zal hij zelf met zijn handen op het water willen 
slaan. Laat dan een badeend op het water drijven. De 
baby zal steeds gerichter op de eend willen slaan. 
Stimuleer dit slaan door te zeggen: Probeer de eend 
maar te pakken.

Dreumes en peuter-speltip 
Eendjes vangen
De meeste dreumesen en peuters houden van spelen 
met water. Drijvende badeendjes hebben op hen een 
grote aantrekkingskracht. Ze kunnen de eendjes al 
grijpen en uit het water halen. Zorg voor een emmer 
of bad met water. Leg daar een aantal badeendjes in. 
Zeg tegen het kind: Kijk, alle eendjes zwemmen in het 
water! Leg vervolgens een grote opscheplepel, een 
spaghettitang, een schuimspaan of een klein vis-
netje bij het kind. Kijk eerst wat hij ermee gaat doen. 
Breid dit spel uit door de eendjes te gaan vangen. 
Ondersteun eventueel de armen van het kind bij het 
maken van de schepbeweging. Zing ondertussen het 
liedje ‘Alle eendjes zwemmen in het water’. Door te 

zingen krijgt het kind de kans om de begrippen eer-
der aan te leren. Herhaal het spelletje en laat het 
kind zelf de eendjes in het water doen. Benoem tel-
kens dat de eendjes op het water drijven en vraag om 
de eendjes onder water te duwen. Het kind ervaart nu 
zelf dat ze telkens weer op het water gaan drijven.

Spelletje Doel Woorden Voorleestips

Visjes/ badeendjes 
vangen met 
opscheplepel of 
visnetje

Spelenderwijs raakt het 
kind bekend met water.
Zodoende voelt hij zich 
vrij om het water verder te 
onderzoeken. 

Het kind ontdekt dat 
badeendjes op het water 
blijven drijven. 

Het kind leert zijn armen 
gerichter te gebruiken.

drijven
de eend
nat
onder
op
proberen
het water
zwemmen

Kiki en Pelle laten iets drijven, Jeannette 
Lodeweges, Lia Mik, Christel Krukkert
Papira.

Dikkie Dik gaat in bad, Jet Boeke, 
Gottmer Uitgevers Groep.

Kwak! Kwak! Waar is mijn mama?,
Anita Engelen, 
Deltas.

Donsje en zijn vriendjes in de vijver, Foreest 
Kluitman.

Bij mij thuis in de vijver, Sara Gillingham, 
Gottmer Uitgevers Groep.
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Bijlage 1: Voorbeeld informatiebrief

Beste ouder/verzorger,

Met de zomervakantie in aantocht willen wij je graag op de hoogte brengen 
van ons zomerprogramma. Wij gaan dan allerlei activiteiten doen rondom 
het thema ‘Oef, wat warm!’. Ook thuis kun je dit thema samen met je kind 
beleven. Hieronder staan speltips voor tijdens de vakantie. Zo hoeft je kind 
niets te missen van het aanbod op de groep. Wanneer het weer terug is van 
vakantie zal het weer snel aansluiting vinden in de groep. Wij vragen je om 
foto’s of herinneringen aan de spelletjes te bewaren voor de afsluitende 
tentoonstelling die zal plaatsvinden in de eerste week na de vakantie. Met 
deze feestelijke start van het schooljaar sluiten we het thema af.

Bedoeling van de speltips
• Plezier beleven bij alledaagse zomerse handelingen.
• Eenvoudige leermomenten voor de kinderen creëren.
• Spel gebruiken als middel om samen te ‘praten’.
• Een inkijkje krijgen in de activiteiten van het kindcentrum. 
• Het thema optimaal ontdekken, waardoor de bijbehorende begrippen 

beter eigen gemaakt worden.
• Een gezamenlijke belevingswereld creëren. Ook na de vakantie zullen de 

kinderen zich door de speltips met elkaar verbonden voelen.

Begrippen
Al spelend maakt het kind kennis met de volgende woorden die ook op het 
kindcentrum spelenderwijs worden aangeboden: de armen, de benen, 
blazen, de dorst, drijven, drinken, de eend, het gezicht, de gieter, het 
glas, de handdoek, de kan, koud – warm, likken, de mond, nadoen, nat – 
droog, de neus, de ogen, op, proberen, rond, smelten, spetteren – plons, 
vies – schoon, voelen, het water, zacht, het zand, de zon, zwemmen.

Tip
De bijbehorende prentenboeken kunnen bij de bibliotheek aangevraagd 
worden. Zodoende ben je verzekerd van boekjes die aansluiten op de be-
levingswereld van het kind.
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