
  



Spelen met dieren of auto’s in het zand 
 
Wat is er nog leuker dan met je handen in het zand een boerderij/dierentuin te maken?! 
Of lekker rijden met je stoere auto’s door het zand?! 
 
Wat heb je nodig? 

- Een grote bak 
- Zand 
- Diertjes of auto’s 
- Poppetjes 
- Hekjes/huisjes (bijv. hekjes van karton of steentjes) 
- En natuurlijk kun je zelf je fantasie gebruiken om nog meer materialen hieraan toe te voegen.  

 

 
 
 
De Stop dans 
 
Deze dans kennen de meeste kinderen wel! 
Zet de muziek aan en beweeg/dans zo goed als je kunt, ook papa’s en mama’s kunnen hier heel goed 
aan mee doen   Wanneer de muziek stopt, moet iedereen als een mooi standbeeld blijven staan. 
Wie dat niet doet, is af! En de laatste die overblijft is de winnaar van de ronde! 
 

 



Zoek de kleuren spel 
 
Pak een aantal kleuren A4 papier en leg deze op de grond. 
Er liggen nu bijvoorbeeld 4 verschillende kleuren papier; rood, geel, groen en blauw. Zoek nu allerlei 
speelgoed die deze kleuren hebben en verzamel dit op en rondom het blaadje van de juiste kleur. 
Kijk maar eens hoeveel kleuren er verstopt zitten in huis! 
 

 
 

 
Loombandjes/elastiekjes vangen 
 
Jaaaaaa, kennen jullie ze nog? De Loombandjes!  
Zo niet, dan geeft dat natuurlijk niks, je kunt ook elastiekjes gebruiken. Als je een bak met water vult 
en hierin de elastiekjes legt, dan blijven ze drijven. Pak nu een stokje, steek die door het elastiekje en 
hoppa, je hebt er een gevangen!  

 
 

 
 
 
 
 
 
  



Verven met water 
 
Bij deze activiteit hebben we een emmer met water en een (oude)verfkwast nodig. Als je buiten bent 
kun je met de kwast de mooiste watertekeningen maken. En als het niet buiten kan, kun je ook aan je 
ouders vragen of je de kwast mee in bad of onder de douche kan meenemen, zo kan je doen alsof je 
aan het verven bent 

.   
 

Sokken gooien 

Om in beweging  te komen, pak je een aantal schone sokken, ongeveer 8 stuks heb je er nodig. En 
dan hebben we nog een “doel” nodig om de sokken  in te gooien. Je kunt hier emmertjes, mandjes of 
de pannen voor gebruiken. Hoeveel sokken gooi jij in het doel?  

 
 

 
Op tuinsafari 

Wat hebben we nodig? Eigenlijk niks. 
We gaan buiten in de tuin of tijdens de wandeling met papa en mama kijken welke dieren en 
insecten er te vinden zijn. Woont er toevallig een hond/kat of de goudvis bij jullie in huis, die telt dan 
natuurlijk ook mee   Kijk maar eens tussen de plantjes, in de lucht of onder een steen? 
Soms vind je er meer dan je denkt. Natascha, Nienke en Esther ( Flexgroep De Zeepaardjes- De 
Batavieren)  zijn ook op tuinsafari geweest. Je kunt hun filmpje via deze link bekijken: 
https://youtu.be/BCmVBfJr1b8  

 
 
 

https://youtu.be/BCmVBfJr1b8


Verven met knikkers 

Voor deze activiteit hebben we knikkers, een blad papier en een teil/ doos nodig. Leg in de doos of 
teil het blaadje en doe hier een paar druppels verf in. Doe daarna wat knikkers in de doos en houdt 
de doos aan beide kanten vast. Laat door voorzichtige bewegingen de knikkers door de verf heen en 
weer rollen. Tada, jouw eigen verfkunstwerk ontstaat!  
 

 
 

Een thuisconcert geven 

Misschien heb je thuis wel allerlei instrumenten liggen, dan kun je hier natuurlijk een mooi concert 
mee geven. Heb je geen instrumenten?  Misschien mag je de potten en pannen wel lenen van papa 
en mama? Zet de potten en pannen ondersteboven neer en maak muziek met pollepels.   

 
 

Verkleedpartijtje 

Vraag aan papa en mama kleren waarmee jij jezelf kan verkleden. Heb je de mooiste, leukste, gekste 
of grappigste kleren aan? Houdt dan een modeshow en maak de mooiste foto’s!  

 

 

 

 

 



Waar zit wat? 

Teken het “gezicht” zoals op de foto, zonder ogen, mond en neus. Pak een spiegel en kijk hoe jij er 
uitziet. Kun je dat tekenen op het “gezicht”?  
Misschien kunnen papa en mama wel even helpen door vragen te stellen: waar zitten de ogen? Waar 
is de neus? Enz. enz.  

 
 

Gezonde ijsjes maken 
 
Wat heb je nodig? (4 spookjes) 
 2 bananen 

 2 eetlepels yoghurt 

 1 eetlepel honing 

 “oogjes” van bijv. rozijntjes   

 4 stokjes 

 

Hoe doe je het precies? 

1. Pel de bananen en snijd ze in tweeën. 
2. Snijd de bananen dan horizontaal doormidden. 
3. Prik er voorzichtig de stokjes tot halverwege in. 
4. Leg de bananen op een stukje bakpapier en laat ze een uurtje in de vriezer hard worden.  
5. Meng de yoghurt en de honing samen in een kommetje. 
6. Haal de bananen uit de vriezer en smeer ze met een lepel voorzichtig in met het yoghurt 

mengsel. 
7. Leg de spookjes voorzichtig terug op het bakpapier en druk er 2 oogjes in. 
8. Zet nog een half uur in de vriezer en eet ze lekker op. Of bewaar ze voor een andere keer. 

 
 



 
 

Liedjes zingen en dansen 

Zet jouw favoriete muziek aan en zing lekker hard met alle liedjes mee. Misschien kun je wel een 
microfoon gebruiken. Wist je dat een haarborstel op een microfoon lijkt   

 Zingen en dansen, daar worden we vrolijk van! 

 
 

Maak je eigen Kandinsky kunstwerk 
Misschien heb je bij deze activiteit wat hulp van jouw papa of mama nodig.  
Knip uit verschillende kleurtjes papier, verschillende maten rondjes uit. Doe dit bij ongeveer 8 
verschillende kleurtjes. Als je dit gedaan hebt plak je van groot naar klein de rondjes op elkaar. En dan 
kun je ook weer de volgende beginnen, totdat alles op is. Dan plak je deze allemaal naast elkaar op 
een blad en….. TADAAAAA!! Een echt meesterwerk. 
 

 
 

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! 

 


