
Aan: de ouder(s), voogden van onze kleuters  
 

Geachte ouder(s) 

zoals beloofd bezorgen we u via dit document een aantal nuttige tips aangezien 
de lessen de komende 3 weken niet doorgaan.  

Tevens vindt u een overzicht van interessante links en apps die geschikt zijn 
voor uw peuter/kleuter zodat uw kind zich de komende weken nuttig kan 
bezighouden.  

Structuur invoeren 

Iets heel belangrijk is dat je toch een structuur invoert: laat ze opstaan op een normaal 
uur en laat ze slapen op het gebruikelijke uur. 

Tijd voor creatieve activiteiten 

Bedenk creatieve activiteiten die je kan doen met je kind. 

• Laat de kinderen beslissen wat jullie deze week gaan eten en laat hen helpen 
met de boodschappen en voorbereidingen. Zorg meteen voor een weekmenu, 
zo hoeven jullie maar 1x naar de winkel te gaan. 

• Ga naar buiten! Trek naar het bos, het strand, het park en speel even lekker 
buiten. Maar vermijd drukke plaatsen! 

• Het is het ideale moment om eens samen de keuken overhoop te halen: bak 
samen heerlijke koekjes. 

• Opruimen is altijd een goed idee: welk speelgoed of welke kleren zijn de 
kinderen ontgroeid en kunnen weggegeven worden? Dit kan je bespreken met je 
kleuter. 

• Altijd een topper: verkleden en modeshow in de woonkamer 
• Ook leuk: maak een tent onder de tafel 
• Organiseer een Vlaamse kermis: blikken gooien, kegelen, een bal in een emmer 

mikken… 
• Las een ‘ja-dag’ in: zeg ‘ja’ op de ideetjes van je kinderen en zie wat het geeft 
• Samen sporten: je kinderen op de fiets terwijl jij gaat joggen of samen fietsen 

met het hele gezin 
• Lezen en voorlezen is en blijft een absolute topper én heeft ook heel wat 

voordelen voor jou en je kinderen 
• Ga eens samen met je kind foto’s maken! Ga naar buiten en zet alles op de foto 

rondom de lente. Of geef je kind de opdracht om foto’s te maken van de cijfers 1 
tot 10. Alleen moet elk cijfer op een andere manier worden weergegeven. Als je 
kleuter alle foto’s heeft gemaakt bespreek je deze. Een super leuke activiteit 
samen. Op elke smartphone zit wel een camera! 

https://www.goedgezind.be/peuters-en-kleuters/gedrag-ontwikkeling/7-voordelen-van-voorlezen/
https://www.goedgezind.be/peuters-en-kleuters/gedrag-ontwikkeling/7-voordelen-van-voorlezen/


Tijd voor schermtijd 

Verhoog het aantal minuten of uren schermtijd van je kinderen en hou ze digitaal bezig 

• Laat je kinderen elke dag bellen of skypen met de grootouders in plaats van 
hen te bezoeken thuis. 

• Er bestaan verschillende leerrijke apps waar je kind even zoet mee kan zijn. 
• Als je kind filmpjes kijkt; hou er een oogje op wat je kind kijkt. Later geven we 

nog enkele links naar toffe korte filmpjes die geschikt zijn voor peuters. 

Wat kan je met je peuter/kleuter oefenen? 

• Het is vooral belangrijk voor (anderstalige) kinderen dat zij nog zoveel 
mogelijk Nederlands horen. Dit kan door hen naar Nederlandstalige filmpjes 
te laten kijken en naar Nederlandstalige liedjes te luisteren. 

• Kleuren herkennen en benoemen. 
• Tellen aan de hand van liedjes en versjes. Voorwerpen leren tellen ( tot 3 bij 

peuters en eerste kleuterklas, en in de tweede en derde kleuterklas tot 6) 
• U kan een kind ook erg lang bezig houden met een puzzel. Meestal kan u 

deze goedkoop in kringloopwinkels vinden of supermarkten.  
• We willen niet aanzetten tot kopen maar met sommige stukken speelgoed 

kunnen peuters zich heel lang bezig houden. We raden hierbij aan: Houten 
blokken, Duplo, waterverf en papier, puzzel, kleurboeken en kleurtjes, 
plasticine, veilige magneten... 
 
 

Op volgende website vindt u een overzicht van educatieve apps per 
leeftijdscategorie: 
 

Apps om thuis de ontwikkeling te stimuleren - Kleuters digitaal! 
 

Op deze website vindt u digitale verhalen per leeftijd. Je klikt op een verhaal en 
vervolgens wordt je doorgestuurd naar een filmpje.  
 

Digitale prentenboeken | Kindersite - WePboek 

 

Op deze website kan je kind educatieve spelletjes en puzzels spelen: 

www.KLEUTERspel.be - Educatieve spelletjes voor Kids van 2 tot 6 

 

Links voor peuterklas/ eerste kleuterklas  

• In plaats van je kind vrij te laten kijken naar youtube kan je beter kiezen voor 

https://www.youtube.com/kids/ 

https://kleutersdigitaal.nl/apps-om-thuis-de-ontwikkeling-te-stimuleren/
https://www.wepboek.nl/kindersite/
http://www.kleuterspel.be/
https://www.youtube.com/kids/


• Enkele digitale verhalen: 

https://vimeo.com/user92730614 

Ook op youtubekids kan je enkele geschikte digitale verhalen vinden 

• Woorden leren met Bumba 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLF3ocHMkIvrkGrEMoIlFanTyu4xTIIJr4 

• Filmpjes Musti 

• https://www.youtube.com/watch?v=4-RjrxeeUco&list=PLUP_En_9FOOR-
%20QSeTfLts3FVXOXmJrmj 

• Bewegen met Biba en Loeb 

• https://www.youtube.com/watch?v=rUbmrbLHbxg&list=PLGoZrGudVyJ2Ta9FSTS42u40yY%2
0Ps6ICOh 

• informatieve filmpjes (klik op de juiste leeftijdscategorie) 

https://schooltv.nl/ 

• Tekenfilmpjes George en Paul 

• https://www.youtube.com/watch?v=ZSU8UKa9nhI&list=PLGoZrGudVyJ2JcmmDJ1l7RCgSh%2
0ABeomXQ 

• Om Nederlandstalige muziek te beluisteren kunnen we 

Youtubekids aanraden en op https://www.deezer.com kan je ook op zoek 
gaan naar kindermuziek. 

Kies ook eens voor klassieke muziek, meestal worden kinderen hier ook 
rustiger van. 

• Op https://www.pinterest.com kan je veel ideeën vinden om met kinderen te 
doen 

• op www.kleuterspel.be staan leuke educatieve spelletjes voor kleuters 
 
• Liedjes die we leerden in de klas kan je vinden op 

http://www.muizenklas.wordpress.com/  

 

• Ook foto’s en extra filmpjes kan je hier vinden. 

 

Apps voor de eerste peuters/kleuterklas  

 

Afhankelijk van beschikbaarheid in de APP Store of Google Store  

https://vimeo.com/user92730614
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF3ocHMkIvrkGrEMoIlFanTyu4xTIIJr4
https://www.youtube.com/watch?v=4-RjrxeeUco&list=PLUP_En_9FOOR-%20QSeTfLts3FVXOXmJrmj
https://www.youtube.com/watch?v=4-RjrxeeUco&list=PLUP_En_9FOOR-%20QSeTfLts3FVXOXmJrmj
https://www.youtube.com/watch?v=rUbmrbLHbxg&list=PLGoZrGudVyJ2Ta9FSTS42u40yY%20Ps6ICOh
https://www.youtube.com/watch?v=rUbmrbLHbxg&list=PLGoZrGudVyJ2Ta9FSTS42u40yY%20Ps6ICOh
https://schooltv.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=ZSU8UKa9nhI&list=PLGoZrGudVyJ2JcmmDJ1l7RCgSh%20ABeomXQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZSU8UKa9nhI&list=PLGoZrGudVyJ2JcmmDJ1l7RCgSh%20ABeomXQ
http://www.kleuterspel.be/
http://www.muizenklas.wordpress.com/


baby puzzles: 'houten' legpuzzels 

De wereld van Nijntje 

Glow draw: een tekenapp die kleuren doet oplichten in het donker. 

Ketnet Junior: heel leuke filmpjes en spelletjes voor de kleintjes, 
waarbij    je ook de leeftijd kan aanduiden. 

 Kaatje van Ketnet-app 

 

Links voor de tweede kleuterklas  

• (http://www.lerendoorspelen.com/interessantesites.htm) 
• (Youtube: huisje boompje beestje)  
• (www.schooltv.be (goed kijken naar de kijkwijzer, sommige filmpje zijn) 

iets te moeilijk om te volgen).  
• (https://nl.pinterest.com/kleuterklas/) 
• (www.kleuteridee.nl (thema’s: zie zijkant)) 
• (http://www.kleutergroep.nl/) 
• ( https://nl.pinterest.com/missespresso/werkbladen-voor-kleuters/) 

opgelet niet alle kleuters hebben hier nood aan.  
• Download Loco 

Mini:https://apps.apple.com/nl/app/locomini/id1077739877 
• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playmobil.hospital&h

l=nl 
• https://apps.apple.com/nl/app/playmobil-

kinderziekenhuis/id1030693965 
• https://apps.apple.com/nl/app/bee-bot/id500131639 

http://www.lerendoorspelen.com/interessantesites.htm
http://www.schooltv.be/
https://nl.pinterest.com/kleuterklas/
http://www.kleuteridee.nl/
http://www.kleutergroep.nl/
https://nl.pinterest.com/missespresso/werkbladen-voor-kleuters/
https://apps.apple.com/nl/app/locomini/id1077739877
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playmobil.hospital&hl=nl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playmobil.hospital&hl=nl
https://apps.apple.com/nl/app/playmobil-kinderziekenhuis/id1030693965
https://apps.apple.com/nl/app/playmobil-kinderziekenhuis/id1030693965
https://apps.apple.com/nl/app/bee-bot/id500131639


• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tts.beebot&hl=en_U
S 

• https://apps.apple.com/nl/app/math-jungle-kindergarten-
math/id1107602808 

• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.LittleBigThinkers.Ma
thJungleK&hl=en_US 

•  
•  
•  

•  

https://www.kleuteridee.nl/ 

 

 

Apps voor de tweede kleuterklas 

• Spel en rekenmemory:  https://kleutersdigitaal.nl/project/speel-rekenmemory/ 
• Een bewegende puzzel: https://kleutersdigitaal.nl/project/een-bewegende-

puzzel/ 
• steamy window app: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appspot.swisscodemonkey
s.steam&hl=nl 

• Animal sounds: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.fagames.android.playkids.an
imals 

Links voor de derde kleuterklas  

• www.kleuterspel.be 
• www.computermeester.be 
• www.kibro.be 
• www.schooltv.nl 
• www.digipuzzle.net/nl/leerspellen/kleuterspellen/ 
• https://www.kindertube.nl/ 
• https://meestersander.nl/meester-sanders-apps/top-100-leerzame-apps-voor-

de-basisschool-versie-2018/ 
• http://www.cincopatas.us/juegos_de_construccionIng/construccionIng.html 
• https://www.kleuteridee.nl/digiboeken-2/ 

Apps voor de derde kleuterklas 

• https://www.jufjannie.nl/leerzame-apps-voor-kinderen-van-4-en-5-jaar/ 
• https://www.iphoned.nl/apps/beste-educatie-apps-voor-kinderen/ 

 

 

 

Zelfredzaamheid 

Stimuleer je kleuter om dingen zelf te doen. Laat eerst zien hoe het moet, doe het 
voor. Laat je kleuter dan zelf proberen, ook al is het vlugger gedaan als je het in 
zijn/haar plaats doet. Dit kan je van je kleuter verwachten: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tts.beebot&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tts.beebot&hl=en_US
https://apps.apple.com/nl/app/math-jungle-kindergarten-math/id1107602808
https://apps.apple.com/nl/app/math-jungle-kindergarten-math/id1107602808
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.LittleBigThinkers.MathJungleK&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.LittleBigThinkers.MathJungleK&hl=en_US
https://kleutersdigitaal.nl/project/speel-rekenmemory/
https://kleutersdigitaal.nl/project/een-bewegende-puzzel/
https://kleutersdigitaal.nl/project/een-bewegende-puzzel/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appspot.swisscodemonkeys.steam&hl=nl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appspot.swisscodemonkeys.steam&hl=nl
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.fagames.android.playkids.animals
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.fagames.android.playkids.animals
http://www.kleuterspel.be/
http://www.computermeester.be/
http://www.kibro.be/
http://www.schooltv.nl/
https://www.digipuzzle.net/nl/leerspellen/kleuterspellen/
https://www.kindertube.nl/
https://meestersander.nl/meester-sanders-apps/top-100-leerzame-apps-voor-de-basisschool-versie-2018/
https://meestersander.nl/meester-sanders-apps/top-100-leerzame-apps-voor-de-basisschool-versie-2018/
http://www.cincopatas.us/juegos_de_construccionIng/construccionIng.html
https://www.kleuteridee.nl/digiboeken-2/
https://www.jufjannie.nl/leerzame-apps-voor-kinderen-van-4-en-5-jaar/
https://www.iphoned.nl/apps/beste-educatie-apps-voor-kinderen/


· zelf pyjama nemen en aandoen 

· jas zelf halen, aan toveren of laten ophangen (voorzie lus/naam), jassen goed leren 
uitdoen d.w.z. de mouwen zelf rechts laten trekken, stimuleren om zelf de knopen/ 
rits open of dicht te doen 

· onderbroekje en lange broeken zelf naar beneden doen en optrekken (zonder riem 
of bretellen) 

· schoenen zelf uit- of aandoen 

· neusjes zelf snuiten en afvegen 

Emotioneel 

· hecht veel aandacht aan het “zich goed voelen” 

· benoem de gevoelens die je bij je kind ziet (blij, boos, bang, verdrietig), vertel 
geschikte verhaaltjes over gevoelens 

Sociaal 

Help je kleuter om te leren omgaan met anderen door de volgende vaardigheden te 
benoemen: 

· iets van elkaar verdragen 

· samen delen 

· spelregels nakomen 

· beurt afwachten 

· volhouden als het niet zo best lukt 

· niemand pijn doen 

Gezelschapsspelen zijn ideaal om een aantal sociale vaardigheden te oefenen. Laat 
je kleuter niet altijd winnen, zo leert hij/zij omgaan met winst en verlies. Speel samen 
met je kind met lego, duplo, puzzelen, knutselen,… 

Kinderen hebben structuur en duidelijkheid nodig: maak duidelijke afspraken met je 
kind thuis en pas ze ook toe. Wat vandaag niet kan, kan ook niet morgen…. 

Ontwikkeling stimuleren: spelen = leren 

· besteed aandacht aan de bouwsels en maaksels van je kind en breek niet 
onmiddellijk de pasgebouwde toren of puzzel af 

· bij het bouwen kunnen volgende begrippen aanbod komen: hoog-laag / dik-dun / 
groot-klein-groter-kleiner-grootste-kleinste, van klein naar groot, lang-kort, voor-
achter-midden, eerste-laatste, eerste-tweede,… 



· verwittig lang genoeg vooraf dat het etenstijd of slaaptijd is en geef je kind de tijd 
om zijn spel af te bouwen 

· gebruik opruimen nooit als straf maar probeer een plezant opruimritueel op te 
bouwen 

· fantasiespel krijgt bij de kleuter een heel belangrijke plaats: zorg voor fantasierijk 
materiaal 

· kleuters imiteren graag: kies daarom voorwerpen die volwassenen dagelijks 
gebruiken (ze spelen op bepaalde momenten liever met potten en pannen of met 
touwtjes en papier dan met echt speelgoed) 

· gezelschapsspelen: memory, lotto, domino met tekeningen, ganzenbord,… 

· puzzelen: helpt om bij je kleuter het denkproces te bevorderen 

· tellen: tijdens het spelen samen tot 10 tellen en tot 5 terwijl je iets aanwijst 

· laat je kleuter zijn lichaamsdelen aanduiden en zelf benoemen tijdens het 
wassen/afdrogen 

· laat hem dagelijks zeggen welke dag het is en benoem zelf de naam van de dag 

· in bad flessen en potjes laten vullen en ledigen (met verschillende inhouden), 
daarbij de begrippen vol-leeg /minste-meeste / veel-weinig gebruiken 

· voorlezen 

· laat je kleuter zelf eens een verhaal vertellen bij het bekijken van prenten 

· tekenen op een krijtbord of op grote vellen papier 

· scheuren van krantenpapier, tijdschriften (maak duidelijke afspraken waarin wel en 
waarin niet) 

· laat je kleuter prikken, knippen en kleven,… en knutselen met afvalmaterialen 

· benoem de voornaamste verkeersregels en geef zelf het goede voorbeeld in het 
verkeer 

 

 

Apps voor kleuters - leren programmeren 

http://codescooljr.be/overzicht-apps?fbclid=IwAR0mK-
YxwzZfhu0J3CBn9lQx8vj636ppCke60_j6f1oGA7wd35-Oa_W6igc 

 

http://codescooljr.be/overzicht-apps?fbclid=IwAR0mK-YxwzZfhu0J3CBn9lQx8vj636ppCke60_j6f1oGA7wd35-Oa_W6igc
http://codescooljr.be/overzicht-apps?fbclid=IwAR0mK-YxwzZfhu0J3CBn9lQx8vj636ppCke60_j6f1oGA7wd35-Oa_W6igc

