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... Moederdag ... vieringen groep 1-3

Anke van Boxmeer 

& Els van Dijck

Anke van Boxmeer en Els van Dijck 

zijn groepsleerkracht van groep 

1-2 op basisschool Roald Dahl in 

Sint-Michielsgestel. Daarnaast 

ontwikkelen zij lesmateriaal voor 

Kleuteruniversiteit en jufanke.nl.

Vier Moederdag op school tijdens een gezellige 
viering in de vorm van een speurtocht, een 
verwen- of spellencircuit, een picknick of een 
voorstelling waarbij de moeders lekker achter-
over mogen leunen. Start met het maken van 
een uitnodiging of gebruik het voorbeeld dat 
op praxisbulletin.nl staat. Wanneer een moeder 
niet kan komen, is een oma, tante of buurvrouw 
van harte welkom.

Verwennerij
De moeders worden lekker verwend deze middag. 
Geef vooraf een tijdstip aan waarop de moeders 
verwacht worden op school. Laat de kinderen in 
een haag bij de deur klaarstaan. Zij hebben een 
drankje in hun hand, met daarin een mooi versierd 
rietje. De kinderen hebben deze versiering van 
tevoren zelf gemaakt. Na dit warme welkom kan 
het verwennen beginnen. Maak groepjes van 
ongeveer vier kinderen met hun moeders. De 
groepjes gaan in circuitvorm langs verschillende 
activiteiten. Spreek af of u een teken geeft 
wanneer er gewisseld wordt of dat de groepjes 
op eigen initiatief naar een volgende activiteit 
gaan. Hier vindt u een aantal suggesties voor de 
invulling van het verwencircuit. 

Moeder in het zonnetje
Op 8 mei is het Moederdag. Tijd om moeders in het zonnetje te zetten. 

Vier het dit jaar eens helemaal anders!
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Ontspanning
De kinderen lakken de nagels van hun moeder, 
kammen hun haren, masseren de schouders en/
of zetten de voeten in een warm voetenbadje. 
Dat is genieten!

Lekker en gezond
Samen met de moeders maken de kinderen 
een fruitprikker. Leg lange prikkers en diverse 
soorten stukjes fruit klaar. Wanneer de prikker 
goed gevuld is, eten moeder en kind het lekkers 
samen op.

Kunstenaars
Geef ieder setje van moeder en kind een klein 
canvasdoek of een vel stevig papier. Moeder en 
kind maken samen een kunstwerk door elkaars 
handpalm te verven en een handafdruk op het 
doek te maken. Natuurlijk krijgen de moeders de 
creatie mee naar huis. 

Knus met een boek
Leg enkele mooie prentenboeken klaar waarin 
een moeder centraal staat en zet hier stoelen 
met fijne kussens bij. De kinderen kruipen 
gezellig bij hun moeder op schoot en luisteren 
naar een verhaal dat hun moeder voorleest. 
Suggesties voor prentenboeken passend bij 
Moederdag:
• Anna en haar lieve mama, Kathleen Amant, 

Clavis, 2015
• Hier is ze dan, Catherine Leblanc & Eve Tharlet, 

De Vier Winstreken, 2014
• Ik hou van mijn mama, David Bedford & Brenna 

Vaughan, Parragon, 2013
• Kleine Kangoeroe, Guido van Genechten, 
 Clavis, 2005
• Mama kwijt, Chris Haughton, Gottmer 

Uitgevers Groep, 2014
• Welterusten… Kleine Beer, 
 Martin Waddell & Barbara Firth, 
 Lemniscaat, 1998

Feestelijk gebak
Zorg voor kleine cakejes en versiering. Elke 
moeder versiert een cakeje samen met haar kind. 
Daarna smullen ze het samen op.

Spelplezier
Een andere mogelijkheid voor een originele vie-
ring is het organiseren van een spellencircuit. 
U kunt het welkom op dezelfde manier vorm-
geven als bij het verwencircuit. Deel de kinde-
ren samen met hun moeders in groepjes in. De 
groepjes spelen een aantal van de onderstaande 
spelsuggesties. 

Boodschappen
Het is zaterdagochtend en moeder en kind gaan 
naar de markt. Maak een boodschappenlijstje 
waarop u enkele boodschappen schrijft. Zet een 
parcours uit en leg de boodschappen die op 
het lijstje staan verdeeld over het parcours. De 
kinderen gaan voor hun moeder boodschappen 
doen. Moeder leest het eerste product van 
het lijstje voor en het kind gaat met een 
boodschappentrolley of mandje op pad. 
Wanneer het kind het product vindt, 
neemt het kind dit mee. Daarna 
noemt de moeder het tweede 
product, en zo verder. 

Lekker tutten
Moeder tut zich voor de 
spiegel op en speelt een 
spel met de spiegel. 
Ze tekent met een 
whiteboardmarker 
iets op de spiegel 
en haar kind 
raadt wat dit is. 

Tip
Op kleuteruniversiteit.nl 
vindt u onder de naam 
‘Moederdagcircuit’ een 
compleet spellenpakket 
voor een ochtend spelplezier 
met moeders.
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Weg met die borstel
Op Moederdag hoef je als moeder natuurlijk 
geen wc schoon te maken, sterker nog, je mag 
lekker gooien met de wc-borstel: de kinderen en 
hun moeders pakken een wc-borstel en mikken 
deze om de beurt in emmers die op verschillende 
afstanden van de gooiers staan.

Containerrace
Zet een parcours uit. Zorg voor een aantal lege 
(en schone) containers. Het kind kruipt in de 
container en moeder rijdt het kind over het par-
cours. Gebruik de grote container van school om 
meerdere kinderen tegelijk door een aantal moe-
ders te laten vervoeren.

Samen speuren
Laat u de kinderen en hun gasten graag op pad 
gaan, zet dan een speurtocht in of rondom de 
school uit. Teken een aantal zonnetjes op geel 
papier, knip ze uit en zet in elke zon een pijl die 
de route aangeeft. Nummer de zonnetjes. 
De kinderen volgen de ‘zonnige’ route samen met 
hun moeder. Bij elke zon voeren ze de opdracht 
met het corresponderende nummer uit die u op 
een werkblad gezet hebt. Denk aan opdrachten 

als: woorden bedenken die met de ‘z’ van zon 
beginnen, een gele bal op verschillende manie-
ren doorgeven, het spel ‘Ik ga naar het strand en 
neem mee..’ spelen, een foto van vijf gele dingen 
maken, een zonnedans dansen, enzovoort.

Hooggeëerd publiek
Bij een viering in de vorm van een voorstelling 
hoeven de moeders lekker niets te doen. Ze 
mogen genieten van een prachtig optreden, 
gegeven door hun eigen kinderen. Er zijn ver-
schillende mogelijkheden om het publiek te 
verwennen.

Toneelstuk
Lees de kinderen een prentenboek voor dat over 
Moederdag gaat, zoals Paultje de liefste mama van 
Eve Tharlet en Brigitte Weninger. Laat de kinde-
ren het verhaal naspelen. Oefen dit eerst ver-
schillende keren en zorg ervoor dat alle kinderen 
een rol hebben. U hebt de rol van verteller.

Dansen en zingen
Studeer enkele liedjes en dansjes met de kinde-
ren in. De kinderen treden met de hele groep op, 
of verschijnen in kleine groepjes op het podium. 
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Praxisbulletin.nl
Dit artikel heeft een 
uitbreiding op praxisbulletin.nl. 
Daar is opgenomen: 
• voorbeelduitnodiging
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Sluit af met een dans waarbij ook de moeders 
mee kunnen doen. Dat wordt een swingende 
moederdagviering! 

Circusacts
Oefen een aantal spannende acts en trucs met 
de kinderen. De moeders zullen de voorstelling 
met open mond aanschouwen.

Tafeltje-dek-je
U en de kinderen kunnen de moeders ook ver-
wennen door het organiseren van een high tea 
of picknick. Schakel de hulp van bovenbouwleer-
lingen in om te helpen met het klaarmaken van 
hapjes en drankjes. De kinderen maken in groep-
jes wat lekkers klaar. Elk groepje zorgt voor een 
andere lekkernij. Denk hierbij aan prikkers met 
zoete of hartige hapjes, broodjes, sandwiches, 
minipizza’s (een pitabroodje beleggen), versierde 
cupcakes, koekjes, fruitsalade, worstjes in blader-
deeg, appelflappen en ontbijtkoek.
Tover het lokaal samen met de kinderen om tot 
restaurant en dek de tafels feestelijk of zorg voor 
een mooi kleed dat u buiten neerlegt voor een 
picknick. Nodig de moeders uit om aan het eind 
van de dag samen met de kinderen te genieten 
van al dat lekkers. 

Afsluiting
Sluit de moederdagviering af met een cadeautje 
voor elke ouder: de kinderen zetten hun moeder 
nog één keer in het zonnetje met een zakje 
zonnebloemzaden.
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