Tips voor thuiswerkende ouders èn kinderen
Vermaak binnenshuis
E-books voor 1 cent
Al deze e-books (verschillende lees- en luisterboeken) zijn ingedeeld op leeftijdscategorie en aan te schaffen voor
slechts 1 cent per stuk. Via de Kobo app te openen op telefoon, i-pad, tablet of PC.
https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes

Online voorleesboeken
Bij Gottmer kunt u diverse kinderboeken vinden die online worden voorgelezen door onder andere Dieuwertje Blok,
Jet Boeke en Ronald Giphart
https://www.gottmer.nl/kinderboeken/gottmer-leest-voor

Museumbezoek vanaf de bank
https://museumkids.nl/het-museum-bij-jou-thuis-3?utm_source=kidsproof&utm_medium=cpc&utm_campaign=kerstvakantie2020&utm_content=nieuwsbrief_online_museumtips

Op het raam tekenen
Hoe leuk is het dat uw kind voor een keer op het raam mag tekenen? Dit kan met raamstiften of krijtmarkers. Laat de
creaties maar gaan! Nadien met een doekje over het raam en het is weer schoon.

Zappelin
Op https://www.zappelin.nl zijn allerlei leuke ideeën te vinden. Zapp ook heeft ook een app die volledig veilig is voor
kinderen, om bijvoorbeeld filmpjes te kijken. Ook kunnen ze in de app spelletjes spelen en een kleurplaat kleuren.

Karaoke voor kids (Zappelin): Zing mee met Bert & Ernie
https://www.zappelin.nl/kinderliedjes/karaoke/152

Vermaak binnenshuis
Apennoten (met Pepijn Gunneweg)
https://www.zappelin.nl/apennoten

Zing mee met Tommie & Ieniemienie (klassieke kinderliedjes)
https://www.youtube.com/watch?v=CVSk6mQ3qJE

Sprookjes met Sesamstraat
https://www.youtube.com/watch?v=--ylllxLDQg

Kinderen Voor Kinderen dans- en zangles
https://www.zapp.nl/programmas/kinderen-voor-kinderen/filmpjes/956-dans-en-zanglessen

Mindfulnessoefeningen voor kinderen
https://www.kingschool.nl/leerlingen/mindfulness_oefeningen/
https://unlp.nl/kennisbank/mindfulness-voor-kinderen-14-leuke-oefeningen/

De video’s van Paxi (uitleg over o.a. het zonnestelsel, planeten)
https://www.youtube.com/watch?v=4lSQE8LCDiU

Activiteiten voor kinderen,
alleen of samen met ouders
Gratis winterpakket van Oerrr
Op de website van Natuurmonumenten kunt u gratis een Super Winterpakket bestellen (lid worden is niet verplicht!).
Dit pakket bevat onder andere een leuk bouwpakket waarmee wat oudere kinderen zelf aan de slag kunnen:
https://www.natuurmonumenten.nl/oerrr/aanvragen/super-winterpakket

Pastaketting maken
Een klassieker, wie kent het niet! Met penne pasta (of eventueel macaroni voor de wat oudere kinderen ) en touw of
wol een mooie ketting maken. Zet de kinderen aan tafel ( naast uw laptop). Doe de penne op een groot dienblad/
bord zodat u overzicht heeft. Knip een stukje touw af en laat de kinderen zelf de mooiste ketting maken. Zijn ze er
klaar mee? Dan kunnen ze de ketting ook nog schilderen! Misschien is het wel leuk om voor iemand een ketting te
maken als cadeautje?

Zelf “Moon Sand” maken
Met 5 kopjes witte bloem/meel + 1 kopje baby olie speelzand maken. Meng dit goed door elkaar, na een tijdje
ontstaat er dan een zanderige massa die lijkt op “Kinetic Sand”. Met simpele bakjes en vormpjes kunnen de kinderen allerlei mooie bouwsels maken. Tip: op een glad oppervlak of met een plastic tafelkleed is het ook vlot weer
opgeruimd na het spelen.
https://www.youtube.com/watch?v=Tp3Sb1qBxaQ

Blaasoefening voor de mondmotoriek (voor jonge kinderen)
https://pin.it/6fQvXEc

Fijne motoriek oefenen met een kleefroller (voor jonge kinderen)
https://youtu.be/

Fijne motoriek oefenen met een beker met deksel en rietjes (voor jonge kinderen)
https://pin.it/d0E3Dm2

Over een kleine mol...
Lees het boek “Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft‘’ voor of bekijk ‘m online:
https://www.youtube.com/watch?v=mecD3VyDJXA.
Vervolgens kunt u samen een lunch maken en van ontbijtkoek drolletjes maken.
Kinderen vinden dit maar al te leuk!

Lava lamp maken
https://youtu.be/SsBMZEN5rB4

Lekker naar buiten
Huisnummer bingo
Educatief voor 3/4 jarige kinderen en ook heel leuk voor wat oudere kinderen. Lekker in de buitenlucht met bingo
kaarten huisnummercijfers scoren. In de link vindt u de bingo kaarten die u kunt uitprinten. Ouders kunnen zelf ook
een bingokaart maken a.d.h.v. de huisnummers in de buurt.
https://vettt.nl/wp-content/uploads/2021/01/huisnummerbingo-1-2-3-4-blanco.pdf

Even er tussenuit
Wandelen in Haaksbergen bij het Lankheet: Voor kinderen ontzettend leuk om even hun energie er uit te gooien.
Daarnaast kunnen ze ook nog, als het weer het toelaat, zelf marshmallows roosteren bij het kampvuur!

Tips voor ouders
Voor jonge kinderen: zelfstandig spelen
Op de website kleuteruniversiteit.nl staan mooie tips voor ouders. Wat kunt u doen om uw kind langere tijd zelfstandig te laten spelen?
https://www.kleuteruniversiteit.nl/2020/03/tips-voor-thuis-zelfstandig-spelen

Voor oudere kinderen: tips van het Nederlands Jeugdinstituut
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Dagelijks-leven/Tien-tips-in-het-omgaan-met-de-nieuwe-thuissituatie?utm_medium=email
Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut staan ook veel bruikbare tips onder het kopje “Elke dag iets leuks’”.
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Dagelijks-leven/Elke-dag-iets-leuks

Nog een laatste tip voor thuiswerkende ouders met jonge kinderen
Vindt uw kind uw laptop ontzettend interessant en is het moeilijk voor hem of haar om eraf te blijven?
Kinderen vinden het leuk om hun ouders te imiteren. Daarnaast is dit ook goed voor hun ontwikkeling.
Maak daarom een eigen “werkplek” voor uw uw kind met een oude laptop, mobiel, rekenmachine, pennen en een
map met papieren. Welkom, nieuwe collega!

Veel plezier gewenst!

