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De bomen krijgen blaadjes, nieuwe

dieren worden geboren en de

bloemen komen uit de grond. Het

wordt weer lente!

In de lente is er ontzettend veel te

ontdekken voor de kinderen.

Kinderen worden zich steeds meer

bewust dat de winter verandert in de

lente. De kleuren van de boom

veranderen, er vliegen weer insecten

rond en het blijft langer licht. In dit

seizoen ontdekken kinderen veel met

hun zintuigen. Ze ruiken

verschillende geuren, zien weer

bloemen en bladeren aan de bomen

komen en horen de vogels zingen.

Dit gaat gepaard met de motorische

en zintuigelijke ontwikkeling.

Doordat kinderen met hun zintuigen

ontdekken, wordt hun wereld een

stukje groter en stimuleert dit de

gehele ontwikkeling van kinderen.  

Ook wordt het in de lente weer beter

weer. Waar we in de winter sneller

binnen zijn, gaan we in de lente weer

veel naar buiten.      

IN DEZE NIEUWSBRIEF
VIND JE DE VOLGENDE

ACTIVITEITEN

Zaadjes planten

Schaapje maken

Slakkenrace

Waar zijn de
dieren?

Blotevoetenpad

Welke vorm zie je?

Welke dieren ziet
Kiki? 

Lente

KIKI Kansen in Kinderen

Buiten spelen is niet alleen goed voor

de frisse lucht, maar nog voor heel

veel meer dingen. Kinderen worden

sterker en socialer door het buiten

spelen. Verder is het goed voor de

gezondheid van het kind. Door de

beweging voorkomt het overgewicht

en verlaagt het het stressniveau.

Vooral jongens hebben baat bij het

uitrazen buiten, omdat zij vaak

minder goed kunnen stilzitten. Ook

maakt een kind meer vitamine D aan,

wanneer hij buiten speelt. Vitamine D

is goed voor sterke botten, een goed

gebit en verhoogt de weerstand!

Om in de lente sfeer te komen, biedt

deze nieuwsbrief verschillende

activiteiten. Het leukst is om de

activiteiten buiten uit te voeren,

maar omdat de lente niet altijd

zonneschijn biedt, zijn er ook genoeg

activiteiten om binnen uit te voeren.  

   

Veel plezier!
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In de lente beginnen alle bloemen en planten weer te groeien. Hoe leuk om

ook eigen zaadjes te planten en te kijken hoe de bloem of plant gaat
groeien. Dit is ook nog eens erg leerzaam voor de kinderen. Ze zien hoe hun

geplante zaadje zich ontwikkelt tot iets compleet anders. 
 

Gebruik als het kan zaaibakjes of anders kleine potjes. Stop de grond erin
en druk deze goed aan. Daarna kunnen de zaadjes erin gestrooid op

verschillende plekken. Bedek de zaadjes met een laagje grond en druk dit
aan. Wanneer de plantjes zijn opgekomen, kun je ze allemaal een eigen

bakje geven. 
 

Let op! 
Geef de bakjes geen water met een gieter, dan stromen de zaadjes

allemaal naar 1 kant. Zet het bakje in een schaal met water en wacht een
uur tot het water naar boven is gekomen.  

 
Kiki vindt een zaadje van groenten of fruit planten het allerleukst, deze

kan ze namelijk een tijd later zelf oogsten en opeten.
 
 
 
 
 

Zaadjes planten



In de lente gaan de dieren weer het weiland op. Kiki zag laatst de schapen
in de wei staan en wil nu zelf ook graag een schaap maken. Help je mee?

 
Wat heb je nodig?

- Watten
- Papier
- Schaar

- Lijm
 

Aan de slag
- Laat de kinderen een stuk papier uitknippen, of ondersteun ze hierbij

wanneer ze dit nog lastig vinden 
- Smeer vervolgens wat lijm op het papier

- Trek de watten uit elkaar en plak ze op het papier
- Knip het hoofd van het schaap hieronder uit en plak deze op de watten

Tadaa! Nu heb je je eigen schaap
 
 

Schaapje, schaapje



Ohnee, het regent heel
hard, ik wil schuilen. Wie

brengt mij als eerste onder
het blad?  

Pak een dobbelsteen en
een pion voor iedereen! 

Ohnee, een hele grote
regendruppel. Doe 1

stapje terug 

Joepie, de roze
bloem helpt je vooruit.

Spring naar de
volgende roze bloem 

Yes! Het is je
gelukt Ik kan nu
schuilen voor de

harde regen. 



Iemand heeft alle dieren buiten verstopt. Help jij Kiki de dieren mee
terug vinden?

 
knip de plaatjes hieronder uit en verstop ze, daarna kunnen de kinderen op zoek 

 
 
 

Waar zijn de dieren? 



Er zijn allemaal nieuwe dingen te ontdekken in de lente en helemaal
interessant om dit met je blote voeten te doen. Hierdoor leren kinderen

over de wereld om hun heen. 
 

Vul verschillende bakken met onderstaande materialen en zet deze achter
elkaar zodat je een pad creëert. Vervolgens kunnen de kinderen met hun

blote voeten over het pad lopen en dit zelf ervaren en ontdekken 
(Wanneer je geen bakken hebt, kun je de materialen ook achter elkaar

neerleggen) 
 

Blotevoetenpad 

zand 
stenen 

bladeren 

gras 

takken 






