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Rekenen 
Cijferdoolhof 

Houdt je kind van cijfers en rekenen? Hier vind je drie cijferdoolhoven, 
oplopend in moeilijkheid, voor de thema's lente, pasen en berenjacht.  
Klik hier om de werkbladen te vinden  
 

 
Dansen op muziek 
Klik hier om naar het filmpje te gaan met de uitleg voor de breakdance 
 
 
 
 

Kleuterthuistv:  
Simsala Staartje, met aflevering over rijmen en verhalen. 
Alle filmpjes zijn de moeite waard om terug te kijken met de kleuters. 
Elke dag een aflevering bijvoorbeeld  

Klik hier om naar de aflevering van Simsala Staartje te gaan 

 
Broodhaantje bakken 
Klik hier voor het recept van het broodhaantje 
 
 
 
 
 

 
 

Tangram ei juf Bianca 

Print deze ei-tangram uit op stevig papier, en knip de stukken uit. 
Laat de kinderen eerst de ei-vorm weer maken. Als dat lukt, kunnen 
ze een figuurtje proberen. 
Klik hier om het ei-tangram te vinden en te printen 

 

 
  

 

Op tuinsafari:  
Kriebelbeestjes zoeken in de tuin. In de link kun je het de safari checklist 
vinden.  
Klik hier om de tuin-safari te downloaden en te printen 
Bij slecht weer kan je beestjes in de pot zoeken, ook een leuke opdracht! 
Klik hier om de beestjes in de pot te zoeken 

 

https://www.jufanke.nl/Werkbladen/Cijferdoolhof-lente-pasen.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aPoW8lgzpes
https://www.youtube.com/watch?v=I408MW2wuDE&feature=youtu.be
https://www.ah.nl/kookschrift/recept?id=8062
https://jufbianca.nl/wp-content/uploads/2012/08/ei-tangram.pdf
https://jufbianca.nl/wp-content/uploads/2012/08/ei-tangram.pdf
https://voorthuis.ecmanager.heutink.com/cmsdata/mediabrowser/files/checklist_tuinsafari.pdf
https://www.jufanke.nl/Werkbladen/kriebelbeestjes%20zoeken.pdf


 
Kleuren/tekenen 
Hier vind je een werkboekje bij het thema Pasen en vind je verschillende 
kleur op nummer kleurplaten. 

 Klik hier om het werkboekje te downloaden 

 Klik hier voor de kleur op nummer kleurplaten 
 

Leer vingerhaken (motorische oefening) 
 Laat je kind zien hoe 'vingerhaken' moet of gebruik het instructiefilmpje. 
Laat hem daarna zelfstandig een lange sliert maken. Gebruik deze sliert 
om de paastak mee te versieren, om aan een palmpaasstok te hangen of 
als ketting voor de beer (berenjacht) die voor het raam zit.  
Tip! Maak een sliert van anderhalve meter om het 'anderhalve meter 
afstand houden' visueel te maken.  
Maak de sliert zo lang mogelijk, meet hem met een meetlint op en mail 
de lengte, samen met een foto naar je leerkracht.  
Klik hier voor de instructievideo 
In deze video wordt met twee draden gehaakt. Je mag natuurlijk met één 
beginnen. 
 
Sportbingo: 
Speel de sportbingo. 
Je kunt hier klikken om een grotere afbeelding van de sportbingo te 
vinden 
 

 

 

 

 

 

Paashaas vouwen meester Sander 
Via onderstaande link kan je een vouwvoorbeeld vinden om een 
paashaas te maken. Veel knutselplezier! 

 Klik hier om de instructievideo te bekijken 

 Klik hier voor een download met nog veel meer knutsel ideeën bij 
het thema lente 

 

Dobbel en kleur: 
Voor dit spelletje in het thema Pasen heb je één of twee dobbelstenen 
nodig. Je gooit met de dobbelsteen en het aantal wat je hebt gegooid mag 
je kleuren. Heb je alles als eerste gekleurd, dan ben jij de winnaar.  
Voor het spelletje dobbel en kleur kan je hier klikken 

 

https://www.jufanke.nl/Werkbladen/Werkbladen%20Pasen.pdf
https://meestersander.nl/wp-content/uploads/2020/03/Kleuren-op-nummer-voor-kleuters-MeesterSander.nl-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wE4QIOc3EBc&feature=emb_logo
https://www.facebook.com/jufinger/posts/2666459006921325
https://www.facebook.com/jufinger/posts/2666459006921325
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=MVFLZNGsFww&feature=emb_logo
https://meestersander.nl/product/instructiemuur-lente/
https://meestersander.nl/product/instructiemuur-lente/
https://jufanke.nl/Werkbladen/Rol%20de%20dobbelsteen%20pasen.pdf


Paasverhaal 
Om het paasverhaal te bekijken kan je hier op deze link klikken 

 

 

Tekenen: 
Soms is het leuk om te tekenen met een opdracht. Het kan de luisterhouding 
van de kinderen vergroten.  
Tekenopdrachten kunt u via deze link downloaden 
 

 

Woordkaarten met spelletjes: 

 Voor de woordkaarten in het thema Pasen kan je op deze link klikken.  

 En via deze link kan je allemaal taalspelletjes vinden om samen met uw 
kleuter te kunnen doen.  
 
 

 
 
 

 
Lego/duplo Bouwvoorbeelden (rekenen, bouwen, bouwvoorbeeld 
aflezen) 
 Download de bouwvoorbeelden. Laat je kind paaseitjes van Lego of 
Duplo maken. In het bestand vind je nog meer leuke ideeën die je 
met Lego of Duplo kunt doen, zoals:  
- maak een paaskuiken 
 - blaas een paasei (pingpongbal) door een baan van Duplo 
 - blaas een paasei door poortjes 
 - bouw een vervoermiddel voor de Paashaas, mét plek voor alle 
eitjes.’ 
Als je op deze link klikt kan je de ideeën vinden om aan de slag te 
gaan 
 

Spelletjes met eieren 
Klik hier voor de link om de spelletjes met eieren te 
vinden, veel speelplezier 

https://www.youtube.com/watch?v=BQhYy9R4npM&feature=emb_logo
https://www.internetwijzer-bao.nl/document/boerderij_opdracht_tekenbladen
https://www.jufjanneke.nl/Pasen/2010/Woordkaarten%20Pasen.pdf
https://www.jufjanneke.nl/Pasen/Auditieve%20oefeningen%20pasen.pdf
https://www.jufjanneke.nl/Pasen/Auditieve%20oefeningen%20pasen.pdf
https://www.jufanke.nl/Werkbladen/Thuisonderwijs%20-%20aan%20de%20slag%20met%20Lego%20en%20Duplo.pdf
https://www.jufanke.nl/Werkbladen/Thuisonderwijs%20-%20aan%20de%20slag%20met%20Lego%20en%20Duplo.pdf
https://www.vanharte.nl/kal_pasen_activiteiten_eierspelletjes.htm
https://www.vanharte.nl/kal_pasen_activiteiten_eierspelletjes.htm

