
 

  

 

Weekrooster keuzethema 

 

Maandag: Kunst 

 

- Digitaal verhaal 

 
Klik op de volgende link om het digitaal verhaal “De gouden lijst, 

wanneer creativiteit niet te stoppen is” te zien: 

 

https://youtu.be/SnQd_BMrTD4 

 

 

 

- Beeld: de gouden of houten lijst 

 

Nodig:  

- een houten lijst of een kartonnen lijst (die kan je snel maken uit een oude doos) 

- eventueel een toestel om te fotograferen 

 

Doen:  

- Laat je kleuter in huis of in de tuin rondgaan met de lijst.                            

- Ziet je kleuter een interessant voorwerp, mens, dier,…, laat hem dan de lijst juist 

plaatsen. Soms zal je een steuntje nodig hebben voor de lijst, 

soms kan de kleuter de lijst opzij vasthouden. 

-Neem een mooie foto. 
-Wie wil, kan de foto afdrukken en versturen als postkaartje. 

 

https://youtu.be/SnQd_BMrTD4


Dinsdag: Kunst 

 

- Beeld: ‘funpainting’ met een boormachine 

 
Dit maakten de kleuters in 2017 in K2. Meer foto’s kan je vinden op onze klassite: tik 

het woord ‘kunst’ in bij zoeken en klik dan op de titel ‘Kunst met een grote K’. 

 

Nodig:  

- een penseel dat je vastdraait op een boormachine (trage stand!) 

- potjes verf 

- een blad (hoe groter, hoe leuker) dat je vastkleeft op tafel, maar nog leuker is 

buiten  aan de muur of een ander verticaal vlak 

 

Doen: 

-Deze activiteit spreekt voor zich. 

-Laat je kleuter zich uitleven op het blad. Alles is goed, want kunst kent geen grenzen!  

 

 



- Spreken over en uitbeelden van kunst 

 

Nodig: even googelen voor enkele interessante kunstreproducties… 

Bv. De denker van Rodin, Mona Lisa van Leonardo da Vinci, Ship with butterfly sails 

van Salvador Dali, … 

 

Doen:  

-Laat een werk zien en stel open vragen: 

• Wat vind je hiervan? 

• Hoe voel je je als je hiernaar kijkt?                             

• Wat denk je dat het voorstelt? Wat denk je dat de kunstenaar ons wil 

vertellen met dit werk? 

-Misschien kan je kleuter iemand nabootsen van op een schilderij?  

Inspiratie vind je op onze schoolwebsite www.omerwattez.be .  

Op de startpagina staan de resultaten van de tableaux vivants van de leerlingen uit 

het lager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Extra! Digtaal verhaal:  
 

Klik op de volgende link om het digitaal verhaal “De 

wonderschilder: een wonderbaarlijk verhaal” te beluisteren: 

https://youtu.be/8IjqQafwohk 

 

 

 

http://www.omerwattez.be/
https://youtu.be/8IjqQafwohk


Woensdag: Sport 

 

- Yoga op de mat: 

 
De yoga-bewegingen kan je hier vinden: 

https://youtu.be/przjld9WUbg 
 

Muziek voor tijdens de yoga:  https://youtu.be/MEJGRBM9juo 

 

 

 

- Beeld: de Olympische medaille 

Nodig:  

* Een afdruk van de olympische ringen 

(http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-

content/uploads/2020/05/Afdruk-OS.pdf ) of teken de 

ringen zelf met een sjabloon (een glas, een kopje,…) 

* Kleurtjes (blauw, zwart, rood, geel, groen): stift of 

potlood of verf of … 

* Een schaar 

* Een lint 

* Bevestigingsmateriaal  (nietje, plakbland, papierklem,…) 

Doen: 

- Laat de ringen inkleuren en uitknippen. 

TIP! Vóór je laat uitknippen, laat je het blad op een kartonnetje kleven (bv. van een 

lege doos ontbijtgranen). Zo maak je de medaille steviger. 

 - Bevestig een lint aan de ringen. 

 

Wanneer verdient jouw kleuter de medaille? 

Laat je hem eerst oefeningen doen…?  

 

Hier enkele sportoefeningen:  

http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/Sportoefeningen.pdf  

Of de echte “Olympische Spelen voor kleuters”: 

http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/6x5.pdf  

 

https://youtu.be/przjld9WUbg
https://youtu.be/MEJGRBM9juo
http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/Afdruk-OS.pdf
http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/Afdruk-OS.pdf
http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/Sportoefeningen.pdf
http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/6x5.pdf


Donderdag: Stenen 

 

- Een filosofisch sprookje: De polder kobold 

 

 
https://youtu.be/cUI-diCfP10 

 

Op youtube vind je nog een heleboel andere, hele leuke sprookjes die te maken 

hebben met stenen: 

-De wolf en de 7 geitjes (stenen in de buik van de wolf) 

-De drie biggetjes (een stenen huisje) 

-Klein Duimpje (steentjes achterlaten om de weg terug te vinden) 

 

- Beeld met mozaïeksteentjes 

 

 

 

Laat je kleuters kleine en kleurige steentjes verzamelen. 

Dan mogen ze  in een schaal met een bodempje modder de stenen duwen in een 

willekeurige of een meer bepaalde vorm (bv. spiraal, gesorteerde kleuren,…). 

https://youtu.be/cUI-diCfP10


- EXTRA! Onderzoeken van en met stenen 

Hier volgen enkele ideetjes: 

• Stenen wassen: oude (tanden)borstel, droge vodden 

                              
 

• Experiment in het water: luchtbellen, verkleuren 

Laat droge stenen, één voor één in het water zakken. Luchtbellen verraden 

dat er lucht in de steen zit (poreuze stenen), andere stenen verkleuren (of 

worden donkerder van kleur) 

 

• Hardheid onderzoeken: stukslaan, krassen in stenen, schrijven met stenen 

 
 

• Steenpoeder maken: hamer, dweil of vod, eventueel zeef 

Leg een poreuze steen tussen een oude vod en laat je kleuter er op timmeren.  

Strooi af en toe poeder en brokken door een zeef en vang het poeder op in 

een potje. Je kan het poeder op een blad lijmen (een lijmtekening) of na 

toevoeging van water gebruiken als buitenverf voor op de grond. 

 

• Wegen en vergelijken 

Een balans is snel gemaakt en zo ziet je kleuter zelf welke steen het zwaarst is. 

 

 

                                                                             



• Constructies maken bv. een toren, een muur. 

 
 

• Bokalen met water vullen tot de helft. 

Hoeveel steentjes moet je kleuter erbij doen tot de bokaal overloopt? 

 

• Maak een tijdslinger met een steentje aan touw.  

Laat je kleuter ervoor zitten en meebewegen van links naar rechts of 

tegengesteld aan de slinger. Laat de slinger rondjes draaien en vraag opnieuw 

om mee of tegenovergesteld te bewegen. Kijk wat je kan doen in de tijd dat 

de slinger beweegt. Hoeveel keer gaat de slinger heen en weer vóór je je 

schoenen aan hebt en nog duizend andere toepassingen.  

 
 

Tik op de klassite bij zoeken Project Stenen in. Daar zie je hoe de kleuters 

ermee aan de slag gaan (bericht van 2015). 

 

 

• Steneninfo:  

http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/Steneninfo.pdf  

 

 

  

 

http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/Steneninfo.pdf


Vrijdag: Dino’s 

- De grootste dino: meten 
 

Zoek een klein en rustig straatje, plein,…  

 

Nodig:  

- Kies er één uit en maak een afdruk van de Argentinosaurus (indien mogelijk 

vergroot op A3, dat vergemakkelijkt het onderverdelen)- maak een onderverdeling in 

33 stukjes (zijn totale lengte wordt geschat op 33 meter): 

http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/Dinovoorbeeld.pdf  

- krijt (Als je geen krijt hebt, dan kan je ook bv stokjes gebruiken.) 

- een meter 

- wasco’s of stiften 

 

Doen: 

-Teken thuis zelf een onderverdeling op de dino door verticale strepen te trekken 

Bv. neem je een plooimeter mee van 2m dan zal je 16 onderverdelingen moeten 

maken (33 m is een schatting, het hoeft dus niet zo nauwkeurig te zijn). 

 

-Begin met het tekenen van de kop van de dino met krijt. 

 

-Leg uit dat jullie van daar zullen meten.  

 

-Voor elk stukje dat je kleuter meet op de grond, moet hij een stukje van de dino op 

het blad inkleuren. Laat hem ook telkens een streep zetten op de grond met krijt.  

 

-Klaar? Teken op het einde een staartje. 

Laat je kleuter ervaren hoe groot de dino was. Ga zelf aan de staart staan en laat je 

kleuter naar de kop lopen. 

 

Voorbeeld gemaakt met kleuters: 

  

 

http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/Dinovoorbeeld.pdf


- Verhaal: De gigantosaurus 

 
Klik op de link hieronder om het verhaal de bekijken en te beluisteren: 

https://www.youtube.com/watch?v=_Mo48CM_IsA 

 

- Extra! Dino-kunstactiviteiten 

Geef als zoekopdracht ‘dino knutselen kleuters’ in pinterest.  

Hier alvast enkele voorbeelden: 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Mo48CM_IsA

