
Programma tweede trimester 

DINSDAG 
KABOUTERSPORT  

14/01 Kwartet: We zoeken zo snel mogelijk 4 dezelfde voorwerpen. Gaan stelen mag 

voor een keer! 

21/01 Kleurenspelletjes: Kennen jullie de kleuren al allemaal? Je gaat het goed 

kunnen gebruiken voor tijdens de spelletjes! 

28/01 Gym: Evenwicht: Van tuimelen tot kopstand! De wereld ondersteboven!! 

04/02 Werpen en vangen: We leren naar mekaar verschillende voorwerpen gooien en 

vangen.  

11/02 Spelen met touwtjes en hoepels: De leukste spelletjes en 

opdrachten met touwtjes en hoepels worden boven gehaald. Dit willen 

jullie toch niet missen! Wie kan er touwtje springen?  

18/02 Circus: Wie kan er goed de clown uithangen? We lopen door een hoepel en we 

smijten gekleurde doekjes hoog in de lucht!  

03/03 

Werpen in het ballenkraam : Een paar kindjes staan in het ballenkraam en 

gooien alle ballen die ze vinden er uit. Alle overige kindjes proberen de ballen 

opnieuw er in te gooien. Ballenregen als gevolg! 

10/03 Spelen met ballonnen: We spelen met ballonnen en voeren allerlei opdrachtjes 

uit! 

17/03 Kleutermotoriek: We gaan met allerlei gekleurde plaatjes werken. Handjes, 

voetjes, ringetjes op de grond. 

24/03 Estafettes met ballen: lopen met de bal aan de voet, botsen met ballen in 

beweging, kunnen we slalommen? 

 

 

 

 

 

 

 

 



DONDERDAG 
KABOUTERSPORT  

16/01 Kwartet: We zoeken zo snel mogelijk 4 dezelfde voorwerpen. Gaan stelen mag 

voor een keer! 

23/01 Kleurenspelletjes: Kennen jullie de kleuren al allemaal? Je gaat het goed 

kunnen gebruiken voor tijdens de spelletjes! 

30/01 Gym: Evenwicht: Van tuimelen tot kopstand! De wereld ondersteboven!! 

06/02 Werpen en vangen: We leren naar mekaar verschillende voorwerpen gooien en 

vangen.  

13/02 Spelen met touwtjes en hoepels: De leukste spelletjes en 

opdrachten met touwtjes en hoepels worden boven gehaald. Dit willen 

jullie toch niet missen! Wie kan er touwtje springen?  

20/02 Circus: Wie kan er goed de clown uithangen? We lopen door een hoepel en we 

smijten gekleurde doekjes hoog in de lucht!  

05/03 

Werpen in het ballenkraam : Een paar kindjes staan in het ballenkraam en 

gooien alle ballen die ze vinden er uit. Alle overige kindjes proberen de ballen 

opnieuw er in te gooien. Ballenregen als gevolg! 

12/03 Spelen met ballonnen: We spelen met ballonnen en voeren allerlei opdrachtjes 

uit! 

19/03 Kleutermotoriek: We gaan met allerlei gekleurde plaatjes werken. Handjes, 

voetjes, ringetjes op de grond. 

26/03 Estafettes met ballen: lopen met de bal aan de voet, botsen met ballen in 

beweging, kunnen we slalommen? 

 

 


