
Verf je bloempot


Verf je eigen bloempot. Je hebt misschien wel een bloempot in huis of in de 
tuin staan die wat opfleuring kan gebruiken!


Wat heb je nodig:

Krant om op te verven 

Bloempot

Verf

Kwasten

Eventueel glitters en veren


Aan de slag:

Leg een krant neer op de tafel waar je de bloempot gaat verven. Verf de 
bloempot in de kleuren die jij mooi vindt.

Nu kun je hem als je wilt versieren met glitters en veren (en alle andere 
dingen die je erop wilt plakken). Als hij klaar is laat je hem drogen en daarna 
kun je er een mooie plant of bloemen in doen.







Stoepkrijt parcours 


Maak een eigen hindernisbaan met stoepkrijt.


Wat heb je nodig:

Stoepkrijt 


Aan de slag:

Maak met stoepkrijt een hindernisbaan ( of laat dit je ouders doen). Je kunt 
het zo ingewikkeld maken als je zelf wilt. Schrijf erbij wat er gedaan moet 
worden en spelen maar! 


Een voorbeeld parcours:

Spring op de rondjes, voetje voor voetje over de lijn lopen, hinkelen over de 
hinkelbaan en rondjes draaien over de spiraal op de grond. Tot slot een stuk 
rennen!







Elfensnot in een potje


Met wasmiddel, lijm en voedingskleurstof maken we groene slijm.


Wat heb je nodig:

200 ml knutsellijm

Wasmiddel

Groene voedingskleurstof

Kom

Lepel om te roeren

Afsluitbaar glazen potje met deksel 

Wit papier

Potloden 


Aan de slag:

                     -Doe de lijm in de kom. Het is belangrijk dat je het hele flesje lijm gebruikt!

                     Draai desnoods het deksel er af, zodat het er sneller uitloopt.

                    -Doe de voedingskleurstof er bij. Een paar drupjes is voldoende! Roer dit.   

                     door. Mocht je de kleur niet donker genoeg vinden, kun je er altijd nog een    

                     beetje voedingskleurstof bij doen.

                    -Draai de dop van de fles wasmiddel af en giet die ongeveer voor de helft vol.         

                     Giet telkens een klein scheutje wasmiddel in de kom met gekleurde lijm en    

                     roer dit goed door.

                    -Ga door met roeren en het bijvullen van het wasmiddel totdat je vindt dat het      

                     slijm dik genoeg lijkt. Je kunt het tussendoor ook even voelen, of het niet te 

                     plakkerig is. Als het nog te plakkerig is, kun je er nog wat wasmiddel bij 

                     doen. Zodra het slijm van de kom los komt, is het klaar!

                     -Schep het slijm met een lepel in het potje. Maak een etiket met elfensnot     

                     En plak deze op het glazenpotje




 




Stoepkrijt klok


Teken met stoepkrijt de cijfers van de klok op de grond en je kunt zo beginnen.


Wat heb je nodig:

Stoepkrijt


Aan de slag:

-Teken op de grond met stoepkrijt de cijfers van de klok.

-Jij bent zelf met je lichaam de cijfers van de klok.

-Bepaal welk deel van je lichaam de grote en de kleine wijzer is.

-Ga nu op de grond liggen en laat iemand anders de tijd opnoemen.


Variatie:

Moeilijker maken? Haal een aantal cijfers weg.


.






Graspoppetje maken


Hilarisch, het poppetje met de groene haren! Na enkele dagen komen zijn groene haren 
uit zijn kopje groeien! Echt spannend hoe het eruit komt te zien en je kan het poppetje 
daarna nog stijlen ook…

Wat heb je nodig:
Graszaad
Aarde
Pantykous
Wol/wiebeloogjes
Bekertje/potje
Schaaltje

Aan de slag:
• Vul de voet van de panty met een handjevol graszaad.
• Vul daarna ongeveer een mok vol aarde toe.
• Leg er een stevige knoop in. En knip het overige pantystuk weg.
• Maak met wol een gezichtje op de panty of plak er wiebeloogjes op.
• Vul de helft van het potje met aarde.
• Nu kun je de graskop met de knoop naar beneden in het potje zetten.
• Zet er een schaaltje onder voor het weglekken van water.




mailto:?body=https%3A%2F%2Fkiwify.nl%2Fgras-haren-poppetje%2F


Drijvende kaars


Een pot vullen met water en natuurlijk materiaal, met daarop een drijvend waxinelichtje. 
Van verschillende natuurlijke materialen maken wij een mooie drijvende kaars.

Wat heb je nodig:
• Lege, grote jampot
• Water
• Rond fruit (bijv. citroen, limoen)
• Takjes, of munt, basilicum, lavendel
• Waxine/bolkaars

Voorbereiding:
Zoek in de tuin of in het park mooie takjes.

Aan de slag:
1. Vul je jampot met water.
2. Doe de takjes en/of kruiden in het water, omdat deze onder het fruit moeten.
3. Doe 2 stukjes fruit in de jampot. Deze leg je boven in het glas (blijven drijven).
4. Op het ronde fruit komt het waxine lichtje, waar het beschermbakje af is, of gebruik 

bolkaarsjes.






Stoepkrijt kunstwerk


We gaan een super mooi gekleurd kunstwerk maken.


Wat heb je nodig:

Stoepkrijt

Tape


Aan de slag:

Maak een groot vlak van het tape. Plak dit op de grond of op een muurtje. Plak willekeurig 
tape binnen in het vak. Kleur ieder vlak met een ander kleurtje. Zijn alle vlakken 
ingekleurd? Dan kun je het tape eraf halen.







Een ketting van pasta




Wat heb je nodig:

Pasta penne (niet gekookt)

Touw/wol

Verf

Schaar kwast


Aan de slag:

Knip een stuk touw die om je nek past. Verf de penne in de kleuren die jij mooi vindt. Als 
het verf droog is kun je de pasta aan het touw rijgen en een knoopje erin maken. Nu is je 
ketting klaar!







Tegoedbonnen voor Moederdag


Help jij je moeder wel eens met klusjes? Of doe je wel eens lieve dingen voor haar? Dat 
vindt ze vast heel erg leuk. Wat zal ze dan blij zijn met de tegoedbonnen die we aan haar 
geven. Superleuk ingepakt en natuurlijk met een leuke boodschap erop!

Wat heb je nodig:

Papier

Pennen

Wc rolletjes

Lijm

Verf

Kwast

Schaar

Eventueel stickers, glitters, lintjes (om te versieren)


Aan de slag:

Verf de wc-rolletjes in de gewenste kleur. Laat de verf goed drogen. Knip ondertussen 
strookjes van het papier. Hier schrijf je de boodschap op. Een paar voorbeelden:
Ontbijt op bed
Afwassen
Helpen met de was
Stofzuigen

Is de verf goed gedroogd? Druk dan de bovenkant naar binnen toe. Dit kan door de 
bovenkant in twee delen naar binnen te drukken. Druk hier het rolletje een beetje plat voor 
zodat er een pakketjesvorm ontstaat (zie foto). Versier het pakketje verder naar hoe je het 
zelf wilt hebben. Dit kan door versiering of lintjes erop te plakken. Je kunt het natuurlijk net 
zo doen als je zelf graag wilt. 

Doe tot slot de tegoedbonnen in het pakketje. Maak de onderkant net zoals de bovenkant 
dicht en je kunt je tegoedbonnendoosje weggeven!



Healthy Lion 

We maken een gezonde variant van het bekende Lion-snoepje
Kennen jullie het Lion-snoepje? Een heerlijk tussendoortje met chocolade, crunchy stukjes 
en caramel. Wij maken hier de gezonde variant van!

Wat heb je nodig?
Voor een portie voor 4 personen heb je het volgende nodig

• 75 gram pure chocolade
• 50 gram honing
• 50 gram pindakaas
• 30 gram hazelnoten
• 2 rijstwafels
• kleine ovenschaal of laag bakblik (voor het maken van 

brownies bijvoorbeeld)
• lepel
• snijplank
• 2 bakjes om alles in te mengen
• mes om de hazelnoten mee te snijden 
• pannetje
• fornuis
• vriezer

Aan de slag:
• Smelt de pure chocolade in een pannetje op laag vuur. Blijf goed roeren, zodat de 

chocolade niet aan de bodem blijft plakken. 
• Als alle chocolade gesmolten is, verdeel je iets minder dan de helft van de chocolade 

over de bodem van de ovenschaal of het bakblik. Zet dit vervolgens even in de 
vriezer, zodat de chocolade weer goed hard kan worden.

• Hak de hazelnoten voorzichtig in lekker kleine stukjes en maak de rijstwafels fijn. Je 
kunt de rijstwafels fijnmaken door ze met je handen in kleine stukjes te breken.

• Vervolgens meng je de honing met de pindakaas. Hierna roer je de stukjes hazelnoot 
en de stukjes rijstwafel er ook doorheen. 

• Nu is het tijd om dit mengsel over de chocolade te verdelen die je net in de vriezer 
hebt gezet. Zorg ervoor dat het overal even dik op wordt gesmeerd en druk het goed 
aan. 

• Zet het weer even in de vriezer, zodat de bovenkant ook goed hard kan worden. Na 
ongeveer 10 minuten weet je zeker dat het goed is uitgehard. 

• Als je het wilt gaan eten kun je de zijkanten van het grote geheel eerst heel 
voorzichtig los proberen te snijden met een (bestek)mes. Vervolgens kun je proberen 
om de onderkant voorzichtig los te maken van de bodem. Dit doe je door hier- en 
daar even kort met het (bestek)mes onder de bodem de duwen. Zodra het plakkaat 
loslaat kun je het in stukjes snijden. Eet smakelijk!



Skittles regenboog

Wat heb je nodig:
Handwarm water
Een bord met een rand
Skittles

Aan de slag:
Leg de Skittles in een cirkel langs de rand van het bord. Schenk het water erbij en kijk wat 
er gebeurt!



Spinnenweb van zout

Wat heb je nodig:
• zwart, dik karton
• witte lijm (een flesje waar je de lijm mee op het papier kunt spuiten)
• fijn zout
• kleurstof in kleuren naar keuze
• wattenstaafjes of dunne penselen
• glitters

Aan de slag:
• Maak met behulp van de witte lijm een spinnenweb op het zwarte karton. Je kunt de 

kinderen dit zelf laten doen, of eerst voortekenen waarna ze met de lijm het 
getekende patroon overtrekken.

• Nu kan er zout over het web worden gestrooid. Zorg ervoor dat over elke lijn van lijm 
genoeg zout ligt zodat deze lijnen bedolven worden onder het zout. Schud het 
overige zout van het web af als je overmatig hebt gestrooid. 

• Dip nu met het wattenstaafje of de penseel in het bekertje met kleurstof. Doe dit 
vervolgens op het zoute spinnenweb. Je ziet gelijk al dat de kleurstof zich op een 
hele aparte manier verspreid. Als alle vloeistof zich verspreid heeft over het hele web 
kun je glitters over het spinnenweb heen strooien. Zo krijg je een kleurrijk 
spinnenweb!

• Laat het spinnenweb drogen en schud vervolgens alle losse glitters van het papier 
af. 



Kleuren stopdans

Je kent vast wel de stopdans. Dit is een variatie op deze dans!

Wat heb je nodig:
Een tablet/radio/telefoon

Aan de slag:
Zet een gezellig muziekje op en ga gezellig samen dansen! Zodra de muziek stopt, noem 
je als 'spelleider' een kleur. Bijvoorbeeld: "rood!" De kinderen moeten op dat moment zo 
snel mogelijk een voorwerp zoeken met de genoemde kleur. Welk kind als laatste een 
voorwerp met die kleur aanraakt is af en mag aan de zijlijn gaan zitten. Degene die als 
laatste over blijft heeft het spel gewonnen! Je kunt natuurlijk ook in je eentje dansen!



Vliegtuigjes vouwen

Niks is leuker dan een eigen vliegtuigje vouwen en kijken hoever die vliegt. Er zijn heel 
veel manieren om een vliegtuig te vouwen. Test jij uit welk model er het beste vliegt?

Optie 1

Optie 2

Optie 3


