
✓ Corona uitgelegd aan kinderen 

https://www.youtube.com/watch?v=DYJV03X9cis 

 

 

✓ Beweeg mee met de leuke filmpjes van Biba en Loeba. Elke dag is er een nieuwe filmpje!  

https://www.facebook.com/Thuis-bewegen-met-Biba-en-Loeba-111113917182293 

 

✓ Met deze download van Anna geef je je kind een goede structuur voor thuis 

http://wix.to/sMB-CKM  

 

 

✓ Op de facebookpagia #lokerengaatviraal kan je hele leuke bewegingsspelletjes spelen om 

met je kind te doen. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1426550704191880&type=3 

 

 

✓ Fundels is een heel leuk programma waar prentenboeken worden voorgelezen, nadien kan je 

van dat prentenboek leuke spelletjes spelen, je kan de link hieronder downloaden en daar 

kan je enkele boeken gratis downloaden.  

https://www.fundels.com/ 

 

✓ Wil jij jouw kinderen educatief verantwoord bezighouden nu de scholen gesloten zijn? Wij, 
bij SmartGames, willen je daar heel graag bij helpen. In deze tijd wil iedereen graag een 
steentje bijdragen. En wij willen dit doen door samen met jou de verveling tegen te gaan. 
Daarom verlenen wij vanaf nu tijdelijk GRATIS toegang tot onze online 
spelletjes: SmartGames Live en al onze mobiele SmartGames applicaties. Educatief 
speelplezier voor iedereen! 
https://www.smartgames.eu/nl/blog/hoe-hou-je-jouw-kinderen-thuis-educatief-
bezig?fbclid=IwAR18-7ZZXus4aedLC5u92i8-JPWfNA84WZUrN-sCnVrPz-8OJ6jVhT1j7yI 

 

✓ Hieronden vind je enkele werkboekjes die je eventueel met je kleuter kan maken: 

https://www.coolestkidontheblog.com/gratis-werkboekjes-voor-kleuters-

downloaden/?fbclid=IwAR1lCbo2Q_OW5CVI2irmIBPRy-

04xhRFfaZg9WocAIGFujRBvDjJUM4rSRY 

https://www.katrotje.com/products/schrijf-en-telkaarten-met-

bloemen?_pos=3&_sid=ac20cfa01&_ss=r&fbclid=IwAR2pi8ASBF7swJqePd1pz1LLzyUuXYAiSk

mmzm0zFu6QQMcgb-Wm0tfnn0s 

https://www.zwijsen.nl/inspiratie/gratis-werkbladen-voor-alle-kinderen 

https://www.katrotje.com/products/schrijf-en-telkaarten-met-

bloemen?_pos=3&_sid=ac20cfa01&_ss=r&fbclid=IwAR2pi8ASBF7swJqePd1pz1LLzyUuXYAiSk

mmzm0zFu6QQMcgb-Wm0tfnn0s 

✓ elke dag wordt er een boek voorgelezen omdat het jeugdboekenmaand is. Klik op de 

volgende link voor meer info 

https://www.youtube.com/watch?v=DYJV03X9cis
https://www.facebook.com/Thuis-bewegen-met-Biba-en-Loeba-111113917182293
http://wix.to/sMB-CKM
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1426550704191880&type=3
https://www.fundels.com/
http://www.smartgameslive.com/nl/welcome
https://www.smartgameslive.com/nl/apps
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https://www.katrotje.com/products/schrijf-en-telkaarten-met-bloemen?_pos=3&_sid=ac20cfa01&_ss=r&fbclid=IwAR2pi8ASBF7swJqePd1pz1LLzyUuXYAiSkmmzm0zFu6QQMcgb-Wm0tfnn0s
https://www.katrotje.com/products/schrijf-en-telkaarten-met-bloemen?_pos=3&_sid=ac20cfa01&_ss=r&fbclid=IwAR2pi8ASBF7swJqePd1pz1LLzyUuXYAiSkmmzm0zFu6QQMcgb-Wm0tfnn0s
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https://www.katrotje.com/products/schrijf-en-telkaarten-met-bloemen?_pos=3&_sid=ac20cfa01&_ss=r&fbclid=IwAR2pi8ASBF7swJqePd1pz1LLzyUuXYAiSkmmzm0zFu6QQMcgb-Wm0tfnn0s


https://www.frankdaenen.com/online-

jeugdboekenmaand/?fbclid=IwAR3Rf24fCKZ0jbh_pWS9Sju737AkYivQcqm86k9UCxnR6Klor0q

EQYFrWp0 

 

 

✓ Hier kan je leuke postkaarten downloaden die je samen met je kind kan schrijven en 

versieren voor de mensen die we in deze moeilijke tijden moeten missen.  

https://www.zwijsen.nl/inspiratie/gratis-werkbladen-voor-alle-kinderen 

 

Website met tips voor het geven van thuisonderwijs aan kleuters 

• https://kleutersdigitaal.nl/apps-om-thuis-de-ontwikkeling-te-

stimuleren/?fbclid=IwAR3xZXchsUehI5fCsRu1wN6-8RE3-1n6SVuIcSsTx8BJOuxd34w6j78gP3Y 

 

• https://cegovenc.blogspot.com/2020/03/thuis-met-kleuters-in-tijden-van-

corona.html?m=1&fbclid=IwAR2uPOH10IHzWZjA6xvc9IzHVz0Ap5GNNjye5BBKBiKhqvfQLwIR

01M3aO4 

 

• Op Pinterest vind je 1001 ideeën om samen te knutselen met je kleuter: geef bij de 

zoekopdracht: “knutselen met kleuters” in.  

https://www.pinterest.com/ 
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