
 

 

Weekrooster thema moederdag 

Maandag: 

- Versje ‘Mama-rap’ 
 

De noten geven het ritme aan, maar desnoods maak je zelf een ritme. 
Tip: Papa, oefen dit versje met je kleuter en zoek er enkele coole ‘rapmoves’ bij.  

Op moederdag zetten jullie een coole pet of zonnebril op en dragen jullie het samen 

aan mama voor. Tenzij jullie kleuter het liever alleen doet natuurlijk;-).         

 

Klik op deze link voor de mama-rap: 

http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Mama-rap.pdf 

 

 

 

 

                                   
 

 

 

 

http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Mama-rap.pdf


- Mijn gezin: een kleutergesprek 

 

Voer een gesprek met je kleuter en stel hierbij volgende vraagjes: 

★ Welke mensen wonen er allemaal in je huis? 

★ Hoe noem je alle huisgenoten samen? 

 

Neem er de klasfoto bij: 

http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Klasfoto.pdf 

Enkele velletjes papier en schrijf/tekengerei.  

We maken een inventaris van bekende soorten gezinnen.  

Laat je kleuter iemand kiezen op de foto en stel 0ndersteunende vraagjes: 

 

★ Weet jij wie er allemaal bij kleuter X wonen? (Teken zelf of laat je kleuter 

eenvoudige stokmannetjes tekenen die het gezin van kleuter X voorstellen.                              

 

 
 

★  Bv één groot stokm. met een pet, één groot stokm. met een rok, één klein 

stokm. met een rok) Schrijf er de naam van de kleuter bij.  

Heb je de klasfoto afgedrukt, laat dan het hoofd van desbetreffende kleuter 

uitknippen en  bij kleven. Dit is voor jouw kleuter nog duidelijker. 

★ Van welk soort gezin zijn er het meest? 

 

★ In welk(e) gezin(nen) wonen de meeste kindjes?  

 

 

Ga zo enkele of alle kleuters af of ga door zolang er concentratie is;-).  

Telkens wanneer de gezinssituatie anders is, neem je een ander blad.  

Zo krijg je een inventaris van verschillende soorten gezinnen.  

Voor gescheiden ouders kan je bijvoorbeeld een mamastokm. in een huisje 

tekenen en een papastokm. in een ander huisje. 

 

 

 

http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Klasfoto.pdf


Dinsdag: 

- Digitaal verhaal ‘De mooiste moeder’ 
 

https://youtu.be/A1Sb_kbrc6E 

In dit verhaal komen heel wat moeilijkere woorden voor. Laat het verhaal een eerste 

keer volledig horen. Een tweede keer kan je de pauzeknop indrukken bij de moeilijke 

woorden en vragen of zelf uitleggen wat ze betekenen. Doe dit bv bij: verwennen, 

verklappen, een geheim bewaren, verrassen, crèmes-slank worden, plaatjes 

...tijdschrift, seringen. 

 

 Vraagjes om achteraf te stellen: 

★ Wat zat er in het ontbijt van mama? 

★ Wat moest mama allemaal doen in de gymles? 

Noem drie dingen. 

★ Kan je nog twee andere verrassingen opsommen 

die mama moest ondergaan/kreeg? 

★ Wat zou jij doen om je mama te verrassen? 

★ Kan je alle verrassingen in de juiste volgorde 

opsommen? 

 

 

- Bloemenschaal met echte bloemen...voor mama?... 

Laat je kleuter veldbloemen plukken die er in grote hoeveelheden staan 

(paardebloem, madelief, …) of misschien heb je bloemen staan in de tuin waarvan je 

wel enkele kan missen. 

Laat hem de steeltjes eraf knippen en de bloemen in een schaal/diep bord met water 

leggen zonder ze onder te dompelen! 

 

 

  

 

 

 

 

https://youtu.be/A1Sb_kbrc6E


Woensdag: 

- Bewegen met mama 
 

Zet een leuk muziekje op. Doe elk om de beurt, gedurende enkele seconden, een 

eenvoudige beweging voor en boots die van elkaar na. 

Nog leuker: Maak een kring met je gezin. Wie in het midden staat, doet de beweging 

voor. 

 

Variatie: roep naar degene die in het midden staat, met welk lichaamsdeel hij een 

beweging moet voordoen.  

Gradatie: Toon géén beweging die al aan de beurt kwam! (moeilijk voor kleuters!)  

 

 

 
 

- Trappen van vergelijking: lengte 

In de tweede kleuterklas moeten de kleuters de stellende, de vergelijkende en de 

overtreffende trap correct kunnen gebruiken. 

● Leuk is om je kleuter zelf te laten zeggen: ‘Ik ben groot’ en hem dan naast 

zich, op de juiste plaats een huisgenoot te laten plaatsen die groter is en een 

huisgenoot die de grootste is. Laat hem dit ook verwoorden: X is groter, Y is 

de grootste. 

● Huisgenoten te weinig? Neem er dan knuffels of blokken bij van verschillende 

grootte. 

● Met potloden of stukjes touw kan je ook ‘lang, langer, 

langst’ en ‘kort, korter, kortst’ oefenen. 

 

 

 



Donderdag: 

- Gesprek:  ‘Ik kom uit jouw buik’ 
 

Heb je even tijd? 

Haal dan herinneringen uit de babyperiode naar boven:  

* een foto van een echo 

* het opvolgboekje van Kind en gezin 

* een eerste foto-album 

* mama met de dikke buik 

  

Laat je kleuter aangeven hoe gedetailleerd je vertelt.  

Misschien komt/kwam de vraag: ‘Hoe kwam ik in je buik terecht?’. 

Hoe meer vragen, hoe meer je zal moeten prijsgeven ;-). 

 

Stel ook eens de volgende vragen:  

* “Wat is dat geboren worden?” 

* “Waar denk je dat mama vandaan komt? Of papa?” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Mime: Zo zijn ouders 

Laat je kleuter iets aantrekken van mama of papa (een paar schoenen, een sjaal, een 

hemd,...)  

Vertel dat je toneel gaat spelen zonder iets te zeggen. Je kleuter moet raden wat je 

aan het doen bent. Begin eenvoudig. 

Draai de rollen om. Nu moet je kleuter iets uitbeelden dat mama/papa doen. Jij moet 

raden. 

Blijft je kleuter steken in dezelfde beweging, vraag dan of jij ook nog iets anders doet. 

Kan je niet raden wat je kleuter uitbeeldt, vraag dan naar de oplossing. Je kan dan 

stimuleren door zelf uit te beelden, samen met je kleuter. 

‘Oh, bedoelde je op de computer werken? Dan doe ik ook zo: ik stop even met typen 

om na te denken, ik kijk eens naar buiten, ik rek mijn armen en mijn rug, ik kijk eens 

op mijn gsm, ik typ weer verder, ik noteer iets op een blaadje,...’ Vertel nu wel terwijl 

je uitbeeldt. 

Spreek een uitbeelding af die jullie samen zullen opvoeren voor andere huisgenoten 

of om te filmen en door te sturen naar bv grootouders. Oefen dit eerst eens! 

 

Hier enkele voorbeelden van uitbeeldingen: 

- de ramen zemen, de auto kuisen 

- boodschappen doen 

- de was opvouwen 

- de post doornemen/ de krant lezen 

- in de tuin werken 

- … 

 

Zorg telkens voor veel verschillende bewegingen. Beeldt eerst uit terwijl je zegt wat  

je doet. Bv. Ik wring de spons uit. 

Een tweede keer beelden jullie uit zonder erbij te praten. Een derde keer voer je op 

voor anderen of film je het geheel. 

 

 

 

 



Vrijdag:  

- Bloemenschaal met toverbloemen 
 

Een leuke verrassing voor mama! 

Druk het eerste blad af via volgende link: 

http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Toverbloemen.pdf 

 

Volg de instructies op het tweede blad: uitknippen, inkleuren, vouwen: 

http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Instructies-

toverbloemen.pdf 

 

Zoek een schaal/diep bord en doe er een bodempje water in. Leg de bloemen met de 

gevouwen zijde naar boven in de schaal. En kijk! Ze gaan open! 

 

                  
 

 

- Digitaal verhaal ‘Ik ben een kunstenaar’ 
 

Klik op de link om het zelfgemaakte verhaal te beluisteren: 

https://www.youtube.com/watch?v=VtDnycV3uTU&feature=youtu.be 

 

 
 

http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Toverbloemen.pdf
http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Instructies-toverbloemen.pdf
http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Instructies-toverbloemen.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VtDnycV3uTU&feature=youtu.be


- Knip, leg en plak ‘van jong naar oud’ 

Knip de kaartjes uit via de link naast de oefeningen en leg ze van jong naar oud. 

Kan je ook eens van oud naar jong leggen? 

 

De oefeningen staan in stijgende moeilijkheidsgraad: 

 
http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Jong-naar-oud-1.pdf 

 

 
http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Jong-naar-oud-2.pdf 

 

 
http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Jong-naar-oud-3.pdf 

 

 
http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Jong-naar-oud-4.pdf  

 

Veel plezier! 

Veel succes! 

Groetjes, 

juf Sofie 

http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Jong-naar-oud-1.pdf
http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Jong-naar-oud-2.pdf
http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Jong-naar-oud-3.pdf
http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/04/Jong-naar-oud-4.pdf

