
 

Ik vind jou lief
08 feb. t/m 19 feb.

Programma week 1 en week 2: thema 'Ik vind jou lief '

Onderstaande activiteiten komen tijdens deze twee weken aan bod. Je

stimuleert door middel van deze activiteiten verschillende

ontwikkelingsgebieden van het kind.

 

Maandag 8 februari
Extra: Foto woordkaarten ik vind jou lief
We ontdekken samen steeds meer nieuwe woorden binnen het thema. Woorden

zoals samen spelen, de liefde en de bruid komen aan bod.

Dinsdag 9 februari
Woordkaarten ik vind jou lief
We ontdekken samen steeds meer nieuwe woorden zoals de knuffel, samen

delen en de bruidegom in het Nederlands en in het Engels.

Woensdag 10 februari
Bruid zoekt bruidegom!
De bruid is haar bruidegom kwijt! Kunnen de kinderen de bruidegom vinden en

hem op tijd voor de bruilo� weer naar de bruid brengen?

Donderdag 11 februari
Vriendenslinger
We tekenen onszelf en maken een vrolijke vriendenslinger! Hoe zie jij eruit? En

hoe ziet jouw vriend eruit?

Vrijdag 12 februari
Strooi maar in het rond
Rijst en bloemen strooien ze vaak bij een bruilo�. Maar hoe voelt dat nou, rijst?

En bloemen? Dit is een leuke activiteit die de zintuigen prikkelt.



 

 

Maandag 15 februari
Je bent een toffe peer!
Ken je de uitspraak: "Je bent een toffe peer!" ? Wij nemen dit wel héél letterlijk..

We knutselen een 'Toffe Peer''

Dinsdag 16 februari
Liedjes ik vind jou lief
We gaan allerlei liedjes zingen die passen bij het thema ik vind jou lief. Zing je

mee?

Woensdag 17 februari
Samen naar de overkant
Kun jij samen met iemand anders de ballon naar de overkant brengen? We

proberen de ballon in evenwicht te houden. Oefening baart kunst!

Donderdag 18 februari
Supervriendencape
Ben jij ook zo'n supervriend? Daarom maken we een supervriendencape! Plak de

juiste vorm in het juiste vakje. Creatief én leerzaam!

Vrijdag 19 februari
Memory familie
Wie kan het beste onthouden en weet de meeste paren bij elkaar te zoeken? Hier

kom je achter tijdens het spel memory. Leuk voor zowel jong als oud!


