
 

Dag lieve schatjes van pattatjes, binnenkort is het groot feest voor mama.  

Hier zijn nog leuke ideetjes om samen te doen.  

Veel plezier!!!!! 

  



Kan jij op de steeltjes van de bloemetjes knippen? Je mag wanneer je 

klaar bent, de bloemetjes inkleuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

Liedje en filmpje over hoe de bloemetjes groeien. Vraag aan mama of 

papa voor de telefoon om te kijken. 

 

- Ga naar  

- typ in bij zoeken: Lentebloem liedje 

- kies het 1e filmpje 

 

 

 

Ga tijdens een wandeling buiten eens op zoek naar mooie 

bloemetjes voor mama.  

 

 

 

 

 

 

 



Een versje voor de beste mama van de wereld.  

Vertel het samen voor mama.  



 

 

Voor een leuk verhaaltje is er altijd wel tijd. Vraag aan mama of papa 

dat je op de telefoon mag kijken. 

 

De link om het te vinden: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=vCW-

F5RK828&feature=emb_title 

Hoe kan je het nog vinden?  

 

- Ga naar 

- Zoek naar:  Rupsje Nooitgenoeg 

- Kies het filmpje 1,2 of 3 

 

Na het verhaal kan je deze kleurplaat nog inkleuren.  

Je kan ze gewoon inkleuren of je kan de dingetjes inkleuren die Rupsje 

Nooitgenoeg allemaal heeft opgegeten.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=vCW-F5RK828&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=vCW-F5RK828&feature=emb_title


 Kan jij bij elke mama en Jules een hartje leggen of kleven? Vraag 

aan mama of papa om te helpen met knippen.  

 

  



 

 

 

Nu is het aan jou. Knip samen met mama, papa, broer, zus, … de prentjes uit.  

Probeer ze zelf eerst te leggen hoe jij het denkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo groeit onze bloem: 
 

 
 



Geef de bloem weer verschillende kleurtjes.  



 

Sporten is gezond!!!!  

 

Ga een keer kijken op de school website naar het bewegingsboek van Juf Ellen en 

Meester Maxim 

- Ga naar:  

www.de-luchtballon.be  

-  

- Klik op ‘projecten’ 

 

- Klik op ‘Corona ideeën voor kleuters en peuters’ 

  

http://www.de-luchtballon.be/


 

Na al dit hard werken is het tijd om onze handjes te wassen.  

Laat eens zien of jij de prentjes juist kan leggen.  

 

 

  



Wij missen jullie heel hard!!!!! 

Laat zeker weten aan de juffen en meesters hoe het gaat. Je mag altijd foto,s sturen 

van de leuke dingen dat jullie doen.  

Naam Email 

Juf Nikki  nikki.annaert@so.antwerpen.be 

Juf Deborah deborah.bocken@so.antwerpen.be 

Juf Lynn lynn.carpentier@so.antwerpen.be 

Juf Ellen ellen.deboeck@so.antwerpen.be 

Meester Maxim maxim.desautez@so.antwerpen.be 

Juf Nathalie nathalie.d'hooghe@so.antwerpen.be 

Juf Eda eda.gunsuren@so.antwerpen.be 

Meester Gino gino.hendricx@so.antwerpen.be 

Juf Evi evi.janssens@so.antwerpen.be 

Juf Elien elien.lavreys@so.antwerpen.be 

Juf Griet griet.liegeois@so.antwerpen.be 

Juf Tessa tessa.maes@so.antwerpen.be 

Juf Samia samia.mouna@so.antwerpen.be 

Juf Els els.peeters@so.antwerpen.be 

Juf Janna janna.vanbroeckhoven@so.antwerpen.be 

Juf Soo Na soona.vandecruys@so.antwerpen.be 

 

 yentl.vandenheuvel@so.antwerpen.be 

karolien.vangeel@so.antwerpen.be 

sanne.vansteenbergen@so.antwerpen.be 
 

 

Juf Yentl 

Juf Karolien 

Juf Sanne 
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