
  



 

Voor de allerkleinsten (3-6 maanden)  

Hang aan de baby gym eens andere voorwerpen. Kies bijvoorbeeld voor bad sponzen, veertjes of 

belletjes. Let wel op de veiligheid van de materialen die je kiest en blijf in de buurt van je kleintje 

wanneer hij/zij hiermee speelt.  

 

 

 

Ballonnen-voetbal (3-6 maanden) 

Blaas 2 ballonnen op en maak ze losjes aan de enkeltjes van je kindje vast, met een touwtje of lintje. 

Kijk, ervaar en geniet van het plezier van jouw kindje!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scheerschuim  

Doe wat scheerschuim op de tafel of op een grote vuilniszak (plak deze dan wel vast tegen het 

schuiven). Laat jouw kind met zijn of haar handjes voelen en ervaren.  

Het is ook leuk om met een autootje door het schuim te rijden of er diertjes doorheen te laten 

“lopen”. Dit geeft net even iets meer uitdaging en hierdoor blijft de activiteit leuk! 

(Wij adviseren om deze activiteit onder toezicht van een ouder te doen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De draad kwijt? 

Iedereen heeft wel een wasmand in huis!  Heb je er geen met gaten, dan kan deze activiteit ook met 

een plastic mand of bak met gaten. Maak met wol een soort spinnenweb door het draad door de 

verschillende gaten te halen. Leg in de wasmand verschillende voorwerpen /speelgoed en laat je 

kindje zelf onderzoeken hoe hij/zij het eruit kan halen.  

 

 



 

Bellen blazen  

Deze activiteit kan zowel binnen als buiten gedaan worden. 

Kijk in eerste instantie hoe je kindje op de bellen reageert. 

De reacties kunnen verschillend zijn. Er zijn kindjes die ze 

volgen, willen pakken en kapot maken met hun handjes of 

enthousiaste geluidjes maken bij het zien van de bellen. 

Maar er zijn ook kindjes die het iets spannender vinden. Om 

het minder spannend te maken, kun je eerst zelf voordoen 

wat je met de bellen kan doen óf samen de bellen pakken. 

Iets meer uitdaging? Laat jouw kind zelf de bellen maken 

door te blazen of door een rondje te draaien met de 

bellenblaas in de hand.  

 

 

Lege waterflesjes 

Verzamel lege waterflesjes van een klein formaat en vul deze met verschillende materialen zoals: 

- Stukjes papier 

- Macaroni / rijst 

- Watjes 

- Water 

Als ze gevuld zijn, draai dan de doppen extra goed dicht zodat deze niet open kunnen gaan tijdens 

het bewegen. Leg de flesjes op de grond en laat je kindje zelf ontdekken door te doen, te luisteren en 

te kijken wat ze met de flesjes kunnen doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ontdek de natuur 

Met dit mooie weer is het fijn om buiten te zijn! Vind je het leuk om samen op onderzoek uit te gaan 

en merk je dat je jouw kindje hier blij mee maakt…. 

Ga dan maar eens op zoek naar welke beestjes er nu al te zien en te vinden zijn.  

Om het veilig en dichtbij te houden, kan deze activiteit heel goed in je eigen tuin. Heb je nou geen 

tuin? Zoek dan een rustige plek op, vlakbij huis en kijk of je de diertjes die je buiten vindt mee naar 

binnen te nemen en samen te bekijken. 

Natascha, Nienke en Esther (Flexgroep De Zeepaardjes- De Batavieren) zijn ook op avontuur gegaan 

in de natuur. Je bekijkt hun filmpje hier:  https://youtu.be/BCmVBfJr1b8  

 

Liedjes zingen 

Liedjes zingen is leuk voor iedere leeftijd en zeker als je daarbij kunt bewegen!  

Hieronder een rijtje met liedjes die ieder van jullie vast wel kent en waarbij je kunt bewegen.  

- In de maneschijn 

- Visje in het water 

- Klap eens in je handjes 

- Dit zijn mijn wangetjes  

- De Krokodil  

- Er komt een muisje aan gekropen 

- Poesje miauw 

- Hondje waf 

- Kipje tok 

Ken je deze liedjes niet? Zoek ze op via www.youtube.com  

 

Koningsdag  

Koningsdag wordt dit jaar Woningsdag! Omdat we op deze ,toch wel speciale, dag niet op stap 

mogen gaan, delen wij op vrijdag 24 april a.s. een Koningsdag draaiboek vol leuke thuis-activiteiten!  

Daarnaast delen we vanaf maandag 20 april de hele week filmpjes van Koninklijke activiteiten op 

onze social media kanalen. Volg jij ons al?  Wij zijn te vinden op Facebook & Instagram onder de 

namen “De Kinderhaven Leiden” en “De Kinderhaven Alphen”.   

 

Veel speelplezier! 

https://youtu.be/BCmVBfJr1b8
http://www.youtube.com/

