
 

 

Weekrooster thema moederdag 

Maandag: 

- Beroepen en hobby’s 

 
Neem er  (eventueel) de klasfoto bij:  

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

 

Vraag: Weet je wat de mama’s van je vriendjes doen? Welk werk doen ze? 
 

Vertel over beroepen van mama’s, ook niet-schoolgerelateerde kunnen aan bod komen.  

Probeer rolpatronen te doorbreken. Soms gaat mama werken en is papa huisvader. Kan 

een mama een postbode zijn? Kan een juf ook een mama zijn? Voor kleuters zijn deze 

verbanden niet altijd voor de hand liggend. 

 

Vraag: Weet je wat een hobby is? Heb je zelf hobby’s?  

 

Vertel erover aan je kleuter. Verduidelijk goed het verschil met werken. Je kan het allebei 

graag doen, maar een hobby is ontspanning. Je verdient er geen geld mee. (Meestal kost 

het geld;-)) 

 

 

 

 

 

 

 

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


- Beeld: Kunst met ijzerdraad 

Materiaal:  ijzerdraad, kniptang, (eventueel een plooitangetje), strijkparels en/of 

papier en/of klei . 

 

 

 

- Knip een stuk ijzerdraad van ongeveer 70cm . 

- Rijg parels en schuif ze naar het midden . 

- Wring de twee uiteinden rond elkaar zodat de parels niet meer kunnen schuiven. 

- Geef vorm aan het hoofd. 

 

 

 

- Schuif aan beide uiteinden parels voor de handen . 

- Schuif tot waar de handen moeten komen . 

- Wring de uiteinden zodat de handen vastzitten . 

- De rest van de draad plooi je terug of knip je af . 

- Knip nog een stuk draad van ongeveer dezelfde grootte. 

 

 

 

 

 



       

                         

- Plooi de draad eerst in twee. 

- Hang hem rond de hals van je figuur en wring hem vast. 

- Plooi een knie en schuif parels voor de voet. 

- Geef vorm aan de voet, met de hand of eventueel met een tangetje. 

- De figuur met één voet kan je in een houder prikken. 

 

    

 

- De figuur met twee voeten kan je bijvoorbeeld aan een touwtje hangen. 

- Laat je fantasie de vrije loop en maak een broekje/rokje/hoedje/ .... 

 

 

 



 

 

- Je plooit wat je maar wilt. 

- Het hoeft eigenlijk niets voor te stellen, het mag dus abstract zijn. 

- Papier kan je om de volledige vorm kleven (romp vuurpijl) of enkel rond de 

omtreklijnen (top vuurpijl). 

                       

- Maak een volledige mannetje in ijzerdraad. 

- Maak worstjes met de klei. 

- Kneed de worstjes tegen de ijzerdraad tot hij niet meer zichtbaar is. 

- Zolang de klei nog goed vochtig is kan je je figuurtje allerhande houdingen 

geven. 

 

 

 

 

 



Dinsdag: 

- Trappen van vergelijking volgens inhoud: ‘De papfles.’ 

 
Materiaal: vijf(of meer) gelijke papflesjes, bekers of andere recipiënten. 

(Heb je evenveel popjes, dan is het leuk om alle oefeningen met de popjes te maken die 

dorst hebben. ) 

 

Opdracht 1:  

Giet water in de recipiënten zoals op de foto aangegeven.  

 

Vraag:  

Wat kan je zeggen over … (de flesjes, de bekers,...)?  

Het is de bedoeling dat woorden zoals vol, leeg, halfvol, halfleeg, 

veel, meer, meest aan bod komen. 

 

Opdracht 2: 

Giet nu ook een beetje water in het eerste recipiënt en zeg: “Als ik zeg dat hier veel in is 

(toon het recipiënt met het minste), dan is in het volgende … (meer) en in het laatste … 

(het meeste).”. 

 

Opdracht 3:   

Draai dan het rijtje om en zeg: “Als ik zeg dat hier weinig in is (toon het recipiënt met het 

meeste), dan is in het volgende … (minder) en in het laatste … (het minste).”. 

 

Laat nooit vermenging ontstaan in één serie - Zeg niet ‘weinig, meer, meest’ maar ‘veel, 

meer, meest’ - Zeg niet ‘veel, minder, minst’ maar ‘weinig, minder, minst’ . 

Opdracht 4: 

Maak een langer rijtje. Begin met vier recipiënten en bouw op, telkens het goed gaat. Zet 

de bekers door elkaar en laat je kleuter seriëren.  

Zorg dat de inhoud voor je kleuter duidelijk vergelijkbaar is.  

Wanneer het niet meer lukt om een correcte rij te maken van vol naar leeg of omgekeerd 

dan stop je.  

 

Feliciteer je kleuter! 

 

 

 

 

 

 



- Spelletjes met een touw 

 

Materiaal: een dik touw van ongeveer 2 meter of stevige broek elastiek (niet geschikt 

voor de laatste oefening). 

Opdracht: 

- Touw op de grond leggen of vast hangen (je kan er ook plaatsbegrippen aan 

koppelen): 

 

* spring over het touw 

* kruip onder het touw 

* ga naast het touw staan, 

* links/rechts van het touw staan  

* met twee benen over het touw springen 

* op 1 been over het touw springen 

* op rechtervoet over touw springen 

* spring 3 keer over het touw, kruip 2 maal,..., 

* het touw steeds lager/hoger hangen: ga onder/over het touw zonder het touw 

te raken. 

 

- Met twee touwen een 'rivier' maken en over de rivier springen, de rivier steeds 

breder maken. 

 

- Dingen verplaatsen over/ onder het touw. 

 

- Over het touw lopen…? ;-)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Of biedt de touwen aan om vrij mee te spelen. Dit vinden ze heel leuk speelgoed en 

het is een aangename afwisseling met ‘standaard’ speelgoed. 

 

 



Woensdag: 

- Lekker en gezond ontbijten 

 
RECEPT 1: Chocoladeblini’s 

 

Ingrediënten: 0,5 dl (soja)melk, 1 eetlepel (soja)yoghurt, 1 ei, 4 

eetlepels havermout, 2 eetlepels stukjes pure chocolade en olijfolie. 

 

Bereiding:  

 

- Meng de melk met de yoghurt, het ei, de havermout en de 

chocolade en laat dit mengsel 30 minuten rusten. 

- Lepel dan porties van het deeg in de hete olijfolie en bak de 

koekjes 2 minuten aan beide zijden op een matig vuur. 

 

 

RECEPT 2: Havermoutshake 

 

 

Ingrediënten: havermout, (haver)melk, banaan en ander fruit naar keuze: appel, 

appelsien, blauwe bessen, aardbei, bosvruchten mengeling (diepvries) en mango. 

 

Bereiding:  

 

- Kies zelf hoe stevig je shake wordt. Hoe minder vloeistof, hoe steviger. Dan wordt 

het meer een papje om met een lepel te eten. 

- Zet een kommetje havermout met melk gedurende enkele minuten in de 

microwave. Laat het even borrelen. Laat afkoelen. 

- Meng naar keuze stukjes banaan en ander fruit door de mengeling.  

- Wie niet graag stukjes heeft, kan er even met de mixer doorgaan. 

- Het papje/drankje heeft dan nog meer 

de smaak van koekjes. 

- De combinaties met fruit zijn 

eindeloos. 

 

 

 

 

 

 

Smakelijk! 



- Mama mooi maken 

 

Er zijn 3 opties, beste mama’s! 

 

1) Geef je over aan je kleuter en laat hem eens zijn zin doen met lippenstift en allerhande 

schmink voor volwassenen. Zorg dat je een goede ontschminker in huis hebt!  

 

 

 

2) Heb je kleuterschmink of schmink om te grimeren. Dan is dit optie 2. 

3) Zie je dit alles niet zitten, laat je kleuter het hoofd van mama tekenen of teken dit voor 

hem (meestal tekenen ze zelf te klein).  

Nu kan je kleuter met één van vorige opties aan de slag op de tekening. Slim toch;-). 

 

 

Maak een mooie foto en deel hem als je durft! :-) 

 



Donderdag: 

- Verhaaltje navertellen ‘De mooiste moeder’ (zie vorige week) 

 
Deze activiteit zal maar goed lukken wanneer jullie de activiteit hierrond van vorige week 

deden. Wil je ze nu nog doen? Spreid dan de luisterbeurten. 

Laat je kleuter nogmaals naar het verhaal ‘De mooiste moeder’ luisteren.  

Vraag om het verhaal na te vertellen.  

Dat kan onmiddellijk na het luisteren, later op de dag of de 

dag erna.  

Je kan je kleuter motiveren om na te vertellen ‘Wil je eens 

laten horen aan papa/broer/zus/mama hoe goed je het 

verhaal al kent?’ 

Zet het geluid af en laat de beelden lopen. Zet op pauze (of 

toon de pauzeknop) zodat je kleuter op eigen tempo kan 

vertellen. 

 

Klik op deze link voor het digitaal verhaal: 

https://youtu.be/A1Sb_kbrc6E 

 

 

- Drama: Ik ben mama 

 
Materiaal: enkele spullen van mama: een kledingstuk (bv. hemd of t-shirt, schoenen), een 

attribuut (bv. handtas, sjaal),... 

Opdracht: 

 

Vertel je kleuter dat hij/zij nu eens mama mag zijn, maar dat jij dan het kind wil zijn. 

Maak het je kleuter maar eens moeilijk en laat hem/haar maar eens zweten;-). 

Je hebt honger, je hebt dorst, je hebt gemorst, je wil spelen met mama, je broer heeft je 

pijn gedaan, je krijgt de blokkendoos niet open,...  

Speel ook eens een kleuter die lastig is en niet wil opruimen. 

Probeer zo lang mogelijk in je rol te blijven. Meestal vinden ze dit hilarisch. 

 

 

 

 

https://youtu.be/A1Sb_kbrc6E


Vrijdag:  

- Trappen van vergelijking volgens oppervlakte met luiers 

 
Materiaal: minstens drie luiers (lapjes stof) met duidelijk verschil in grootte, drie popjes in 

verschillende grootte. 

 
TIP: geen popjes voorhanden? Dan kan je deze oefening ook met andere materialen doen 

bv. met papier en doosjes . 

 
Opdracht: 

- Leg de luiers (of blaadjes) van verschillende grootte naast elkaar.  

 

Vraag: Wat zie je? Bedoeling is dat je kleuter volgende begrippen zoveel mogelijk zelf 

aanbrengt: groter dan, kleiner dan, klein, kleiner, kleinst, groot, groter, grootst . 

 

Zeg: Als ik zeg dat deze luier groot is, dan is de volgende … (groter) en dan is de laatste 

… (de grootste). 

 

Draai het rijtje om. 

Zeg: Als ik zeg dat deze luier klein is (toon de grootste), dan is de volgende … (kleiner) en 

dan is de laatste … (de kleinste). 

 

Laat je kleuter onderzoeken welke luier voor welke pop zou kunnen zijn (welk papier voor 

welk doosje zou kunnen zijn). 

 

Knip nog meer luiers/papiertjes en laat je kleuter ze seriëren. 

 

Dat is een applausje waard! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Mama, mag ik overvaren? Ja of nee? 
 

Materiaal: een ruime plaats (terras, oprit, woonkamer,...), eventueel een bal of knuffel  

Het liedje kent u wellicht en laat je kleuter zingen in de ‘mama-versie’: 

Mama, mag ik overvaren? Ja of Nee? Moet ik dan een cent betalen, ja of nee? 

Je antwoordt: Nee, je hoeft geen cent te betalen. Maar je moet … (en dan  geef je één van 

volgende opdrachten). 

- op handen en voeten naar de overkant 

- op twee handen en één voet naar de overkant 

- spring als een kikker 

- spring als een konijn 

- stap zijwaarts (voeten opzij bewegen - bijtrekpas) 

- rondjes draaiend naar de overkant, zonder te vallen 

- met twee voeten samen springen 

- drie stappen vooruit, één achteruit 

- 1, 2, 3, chocopot! (Je kleuter zegt ‘1, 2, 3, chocopot’ - bij chocopot wrijft hij met de 

vinger over de schoen en dan zogezegd over de tong) 

- Je kleuter zegt ‘ik heb oren lijk talloren’ en stapt ondertussen (grote oren 

uitbeeldend met de handen) zonder te lachen naar de overkant - wie lacht is er aan! 

 

Wissel af met opdrachten met kleur, wiskundige opdrachtjes, raadseltjes,...  

Pas het niveau aan aan je kleuter. 

- Wie het kleur blauw heeft in zijn kledij, mag niet over. (Kies een kleur die in hun 

kledij zit. Wanneer ze niet over mogen, moeten ze proberen te lopen naar de overkant 

zonder getikt te worden.) Wie getikt is, moet een opdracht uivoeren bv 10 keer 

springen, 5 keer tenen raken met gestrekte benen,... 

- Het lijkt op een gans, maar het is er ‘geentje’. Het is een …. Ja, eendje. Loop maar 

zoals een eendje 

- Ik heb vijf koekjes. Jij krijgt er één. Weet je hoeveel koekjes ik nog heb? 

Met een voorwerp: 

- Spring naar de overkant met de bal tussen de benen 

- Stap naar de overkant met de knuffel op je hoofd 

 

 

 

Veel plezier, lieve sloebers! 


