
Tijdens de zwangerschap

Na moederdag is het nu tijd om alle

vaders in het zonnetje te zetten en te

bedanken voor het zijn van een super

papa.

Doordat moeders hun kind 9

maanden dragen, hebben zij vaak

gelijk een band met hun kind. Voor

vaders werkt het opbouwen van een

band anders. Voor de meeste vaders

ontstaat de intensere band met hun

kind rond de derde maand. In de tijd

ervoor slaapt, eet en poept het kind

voornamelijk. Vanaf de derde maand

kan het kind motorisch veel meer en

dit spreekt vaders vaak meer aan.

Toch zijn er genoeg manieren voor

vaders om voor die tijd al een band

op te bouwen met hun kind.

Hieronder een aantal tips om te delen

met (aanstaande) vaders:

Tijdens de zwangerschap, hoort de

baby vaak de stem van zijn moeder.

Toch kan de baby ook vast wennen

aan de stem van de vader door 

 liedjes te zingen of voor te lezen. 

Huid op huid contact

Onderschat de uren na de

geboorte niet

Huid op huid contact is een

belangrijk onderdeel voor het

hechtingsproces van de baby. Door

de baby (in alleen een luier) op

ontblote bovenlijf te leggen , versterk

je dit proces.

Wellicht vergeten vaders door alle

indrukken van de geboorte dat zij net

zo belangrijk zijn als de moeders. De

eerste paar uren bepalen de impact

voor de komende maanden. Troost,

wieg en knuffel dus lekker met de

baby. 

Tijd dus om al onze super vaders in

het zonnetje te zetten en te

bedanken. Hopelijk kunnen we met

deze nieuwsbrief jullie inspiratie

geven om met de kinderen iets

moois te kunnen maken. 

Veel plezier!
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IJshoorn

Mijn vader is
een spetter

Sleutel schaal
 
 
 

Vaderdag

KIKI Kansen in Kinderen

Mijn

papa is

de beste

De liefste

papa ben

jij 



We gaan weer richting de zomer en het wordt steeds warmer weer.
Voor alle coole vaders, kun je een cool ijshoorntje maken. 

 
Knip het ijshoorntje hieronder uit, laat de kinderen het versieren en plak

er vervolgens een ijsstokje onder. 
 
 

IJshoorntje

Jij bent de coolste
papa die er is!

 
 



Mijn vader is een spetter
Wie zijn vader is er nou geen spetter? Voor alle lieve papa's kunnen we

een mooi kunstwerk maken..
 

Neem een stuk papier, of nog leuker een canvas doek. Laat de kinderen
deze met verf versieren en plak vervolgens de tekst hieronder op.  

Mijn vader is een spetter....  

....en ik lijk op hem!



Kiki's papa moest snel de deur uit, oh nee hij is zijn sleutel kwijt. 
Dat brengt Kiki op een goed idee voor vaderdag, ze gaat een schaaltje

kleien voor papa zijn sleutels. 
Zo kan hij ze altijd terugvinden. 

 
Laat de kinderen zelf een schaaltje maken voor papa. Als toevoeging kun

je er nog wat letters in stempelen of een sleutel. 

Sleutel schaal


