TIPS voor tijdens de lesvrije dagen
DEEL 1 : Thuis LEREN, want er is geen les op school
Via de website (www.kleuterschooltlindeke.be) of op onze facebook – pagina kan je steeds informatie vinden.
Op schoolniveau krijg je hieronder nog een lijst met tips. Wie weet lees je iets dat voor jullie thuis wel
interessant is?
Hoe pak je thuis leren aan?
Door structuur in te voeren, creatieve activiteiten te bedenken én vooral geduld te hebben. 
Thuis werken aan de opdrachten die de juf geeft hoeft niet per se te starten ’s ochtends om 8.30u. Kies zelf een
moment, maak het gezellig, wissel werkjes af met andere dingen.
Lukt het werken even niet voor je kind? Even een pauze nemen (of als het nodig is een dag niets doen) kan
wonderen doen. Het voordeel van thuis leren is dat het zeker op eigen tempo kan én op zelfgekozen
momenten.
Opstaan op een normaal uur en gaan slapen op het gebruikelijke uur helpen om je kind structuur te blijven
bieden.
Als het nodig is voor u of voor uw kind kan je een visuele dagplanning maken op papier om op te hangen.

DEEL 2: Tijd om thuis te zijn
TIP 1: THUIS KNUTSELEN VOOR PASEN
Een pagina vol tips om samen paasversiering te knutselen thuis
https://www.unicornsandfairytales.be/knutselactiviteiten-rond-pasen-kinderen-spelletjes/
Paasspelletjes spelen kan bij https://jufmaike.nl/download-spelletjes-pasen/
TIP 2: ORIGINEEL ZIJN MET LEGO
Originele opdrachten doen met legoblokken: opdrachtenkaartjes vind je via deze link:
https://blog.kreanimo.com/lego-uitdagingen-opdrachten-kaartjes-gratis-download/
TIP 3: GEZELSCHAPSSPELEN
Een gezelschapsspel spelen samen of enkel de broer(s) en zus(sen) onder elkaar.
Memory, domino, rijmwoorden zoeken, ik zie ik zie wat jij niet ziet, ….
TIP 4: ZORGEN VOOR ANDEREN
(een) kaart(je)(s) knutselen of een tekening maken om in het woonzorgcentrum of ziekenhuis in de buurt af
te geven. Dit kaartje kan dan door het personeel gegeven worden aan bewoners/patiënten aldaar die nu in
isolement zitten.
TIP 5: KEUKENHULPJES
Je kleuter laten helpen in de keuken: gewoon mee het avondeten bereiden (groentjes snijden, melk
toevoegen aan de saus,…), laat je kleuter mee de tafel dekken, …
TIP 6 : THEMATISCH WERKEN
Om te gaan knutselen rond een interessepunt van uw kind, is het fijn om bij www.pinterest.com het
onderwerp in te geven (bijvoorbeeld dino’s), gevolgd door het woord knutselen (of het woord ‘craft’ want
op pinterest staat nu eenmaal nog veel meer Engelstalige inspiratie)
TIP 7: OPRUIMTIJD
Uitgebreid de tijd nemen om speelgoed en/of de kleerkast op te ruimen klinkt niet voor iedereen leuk,
maar is nu misschien wel de ideale moment?

TIP 8: KAMPEN BOUWEN
Een kamp bouwen in de living (met dekens, lakens, stoelen,.. of met grote kartonnen
verpakkingen of gewoon onder de eettafel of in de tuin is heel tof.
TIP 9: SCHERMTIJDTIPS
★ Facetime / Skype met grootouders, neefjes, nichtjes, tantes en nonkels
★ Ben je sportief en wil je, nu de sportclubs dicht zijn, toch graag fit blijven? Je kan thuis oefeningen doen.
★ Het geeft een leuk effect om met de optie ‘time lapse’ van een smartphone of tablet jezelf te
(laten)filmen terwijl je de oefeningen doet
★ Op onze facebookpagina werden ondertussen al verschillende links naar GRATIS kleuter-apps geplaatst
TIP 10: VOORLEZEN
Kinderen leren heel veel van voorlezen. Samen verdwalen in een boek? Daar is nu misschien wat meer tijd
voor thuis?
TIP 11: VERVELEN!
‘Mama, ik verveel me zo’ … momenten dat je kind denkt echt niets te kunnen doen, zijn echte
leermomenten: kinderen leren om zichzelf bezig te houden, ze ontdekken waar ze graag mee bezig zijn en
wat ze goed kunnen. Fantasie en creativiteit worden geprikkeld.
TIP 12: AAN DE SLAG MET FOTO’S
Van elke dag thuis in deze periode een foto maken.
Van alle foto’s kan je een collage maken, in je dagboekje kleven, …
TIP 13: SPEELGOEDTIPS
★ Bouw een huis met je blokken.
★ Laat je kleuter een puzzel maken of maak samen een puzzel met heel veel stukjes.
★ Laat je kleuter voor jou koken in zijn/haar speelgoedkeuken.
★ Was samen het speelgoed van je kleuter. Poppen kunnen ook in bad!

TIP 15: TELEVISIE
Kijk eens een film in een andere taal.
TIP 16: TEKENEN
Voor de kleuters die graag tekenen kan je de gekste opdrachten bedenken:
- Teken eens een MON-ster in Corona tijd
- Teken een kindje dat kan vliegen
- ….

Wij weten dat er heel veel creatieve ouders op onze school zijn dus wij zijn benieuwd naar de
resultaten.
Jullie mogen ook foto’s van jullie kleuters posten op onze facebook-pagina. Zo kunnen we onderling tips
uitwisselen.
#samentegencorona

