
Het is weer moederdag. Tijd om alle

moeders eens in het zonnetje te

zetten. Een dag waarop moeders

extra worden verwend door een

lekker ontbijtje, een mooie bos

bloemen of een ander cadeautje. 

De band tussen kind en moeder is

erg speciaal. Pasgeboren baby's

reageren sterk op de stem van hun

moeder, omdat ze deze hebben leren

kennen toen ze nog in de buik zaten.

De band tussen moeder en kind

begint dus al in de buik tijdens de

zwangerschap. 

De natuurlijke band tussen moeder

en kind is van groot belang voor een

kind wat opgroeit. Een kind wat zich

veilig kan hechten aan een ouder,

heeft vaak een positief zelfbeeld en

kan sociaal-emotioneel groeien.

Alleen goede zorg is niet voldoende

hiervoor. Wanneer een kind liefde

mist, groeien ze minder hard en

hebben ze (meer) moeite met het

emotionele vlak. 

Ook de geur speelt een grote rol

tussen de band van moeder en kind.

Bij een pasgeboren baby is het zicht

nog niet goed ontwikkeld en kan de

baby zijn moeder nog niet goed zien.

Door de geur (en de stem) van zijn

moeder, weet de baby dat hij bij zijn

moeder is. 

Omdat voor moeders het

moederschap niet alleen maar

rozengeur en maneschijn is, is het

tijd om de moeders eens extra te

verwennen. Gelukkig zijn er genoeg

mogelijkheden om de moeders in het

zonnetje te zetten.

Hopelijk kunnen we met deze

nieuwsbrief jullie inspiratie geven om

samen met de kinderen iets moois te

maken voor de moeders. En voor alle

vaders niet getreurd, vaderdag komt

er ook binnenkort aan. 

Veel plezier!

MOEDERDAG
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IN DEZE NIEUWSBRIEF VIND
JE DE VOLGENDE

ACTIVITEITEN

Theekopje

Bloempot

Kaars

Kaartje
 
 
 

Moederdag

KIKI Kansen in Kinderen

M MA A



Er zijn vast moeders die genieten van een lekker warm kopje thee.
Daarvoor kun je het theekopje op de volgende pagina gebruiken. 

 
- Knip het theekopje aan de buitenste rand uit

- Laat de kinderen het theekopje op hun manier versieren
- Plak aan de binnenkant de tekst onderaan deze pagina met de naam

van het kind en een theezakje
- Vouw het theekopje dubbel

 
 

Lieve mama wil je even luisteren?

Ik wil je graag iets in je oor fluisteren.

Het gaat over mij..

Het gaat over jou..

Weet je dat ik ontzettend veel van je hou!

Liefs van

 
 

Theekopje





Bloempot versieren
Kiki haar moeder houdt van tuinieren. Daarom heeft Kiki een mooi

bloempotje versierd. Daarna stopt ze er een plantje in en pakt ze hem in.
 

Mama kan dan haar eigen bloempotje in de kamer of de tuin zetten en
hem zien groeien. 



Versierde kaars

Moeders vinden het soms heerlijk om kaarsen aan te doen in huis. Wat is
dan nog leuker dan een eigen gemaakte kaars van hun kind? 

 
Het enige wat je hiervoor nodig hebt is een witte kaars zonder opdruk.

De kinderen kunnen hem vervolgens versieren door te verven of te
kleuren. Je kan de kaars afmaken met een leuke tekst net als Kiki.  

 



Kaartje

Soms is het leuk om een zelf versierd kaartje erbij te doen die de
kinderen zelf hebben versierd. Op de volgende pagina vind je een kaartje,

deze hoef je alleen nog dubbel te vouwen en je kunt aan de slag. 
 

Leuk om onderstaande tekst erin te plakken. Alle moeders zullen vast
verrast zijn!

 

MIJN MAMA IS EEN SUPERHELD
ZO EEN MET VEEL GEDULD

ZELFS ALS IK HEEL ERG SIP BEN
KRIJGT ZIJ MIJN HART GEVULD
MET ZOENTJES EN EEN KNUFFEL
LIEVE WOORDEN EN EEN KOEK

ALS IK HET EVEN NIET MEER WEET
IS MAMA DEGENE DIE IK ZOEK
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