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18 januari 
Stempel sneeuwuilen 

met kurken of 
doppen. * 

 

 

19 januari  
Zing en dans de 
sneeuwdans. * 

 

 

 

20 januari 
Ga in huis op zoek 

naar voorwerpen met 
de ‘w’ van winter. 

Verzamel ze en maak 
er een foto van. 

 

21 januari 
Laat kaartjes met 

vogels in huis 
verstoppen en ga op 
zoek. Leg ze in de 
volgorde van de 
getallenrij. * 

22 januari 
Speur in het dorp of 
de wijk naar dingen 
van de bingokaart. * 

 

 

23 januari 
Geen sneeuw?  

Maak een sneeuwman 
van blokken! Maak 

hem ruimtelijk of plat 
op de vloer. 

 

24 januari 
Maak een wandeling 

in de natuur.  

 

 

 

extra suggestie 1 
Bewegend leren met 
meester Sander * 

 

 

 

extra suggestie 2 
Leg je naam met 

voorwerpen die in huis 
te vinden zijn. 

 

 

extra suggestie 3 
Maak met 

marshmallows een 
sneeuwpop en doop 
deze in de warme 
chocolademelk. 

 

extra suggestie 4 
Lees een 

winterprentenboek en 
speel of vertel het 

verhaal na. 

 

 

extra suggestie 5 
Leer vingerhaken en 
haak een lange sliert. 

 

 

 

* Bij de activiteiten met een ster vind je een uitleg op de volgende pagina. 
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Uitleg van de activiteiten 
Sneeuwuilen 
Neem een kurk of dop en witte verf. Bekijk sneeuwuilen op internet.  

Stempel ze op een gekleurd vel papier. 

Sneeuwdans 
https://www.youtube.com/watch?v=Xp39zBoG5xI  

Sneeuwt het al? Sneeuwt het al? 

ik wil vlokken overal 

ik wil sleetje rijden van de heuvel naar benee 

lekker buiten met mijn slee. 

Eén keer links en één keer rechts 

handen in je zij 

een keer hoog en een keer laag 

dans je mee met mij? 

want misschien is er een kans 

als ik de sneeuwdans dans 

misschien is er een kans. 
Bron: Koekeloere 

Vogels zoeken 

Print de vogels van de volgende pagina’s. Laat ze in huis verstoppen. Voor een kind uit groep 1 in ieder geval de 

cijfers 1 tot en met 6 en voor een kind uit groep 2 de getallen tot en met 15.  

Je kind gaat naar de vogels op zoek.  

- Verstop de vogels in huis. Laat je kind de vogels zoeken en daarna in de volgorde van de getallenrij leggen. 

- Verstop de vogels in huis. Laat je kind de vogels in de volgorde van de getallenrij zoeken. 

- Verstop de vogels, maar laat één vogel weg. Je kind zoekt de vogels en ontdekt welke ontbreekt. 

Buurtbingo 
Print de buurtbingokaart verderop in het document. Ga het dorp of de wijk in, op zoek naar dingen die op de 

kaart staan afgebeeld. Streep af wat je vindt. Geen printer? Neem de bingokaart digitaal mee op je 

smartphone.  

Bewegend leren met meester Sander 
Meester Sander zette een aantal bewegingsvideo’s online, waarin kinderen de vormen, kleuren, cijfers en het 

rijmen oefenen. Beweeg je mee? 

https://www.youtube.com/watch?v=d3Z7GucPsyw&list=PLyWEgzUSJIQNmr45k0Ud1EmM-Vykr07QQ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Xp39zBoG5xI
https://www.youtube.com/watch?v=d3Z7GucPsyw&list=PLyWEgzUSJIQNmr45k0Ud1EmM-Vykr07QQ
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Buurtbingo 
Bingokaart van: 

 

 

 

 

 

Buurtbingo 
Bingokaart van: 
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