


Hallo lieve kinderen,

Omdat de kinderopvang volgende week weer open mag is dit 
(voorlopig) het laatste boekje met activiteiten. We zijn zo blij dat 
we de kinderen op de kinderopvang groepen weer mogen 
begroeten. 

Het voelt echt als een feestje! Daarom in dit boekje allemaal 
feestelijke activiteiten. Leuk om zomaar thuis te doen of 
misschien wel tijdens een verjaardag.

De ideeën in dit boekje zijn geschikt voor kinderen van 0-4 jaar. 
Voor sommige dingen is wat meer hulp nodig dan voor andere. 
Het creatief bezig zijn is vooral belangrijk. Dus niet goed of fout 
maar leuk omdat jij het gemaakt hebt en er mee bezig geweest 
bent.

Heb je iets leuks gedaan en zet je hiervan een filmpje of foto 
online? Dan vinden wij het leuk om getagged te worden op 
Facebook. 

Voor nu veel knutselplezier en tot snel! 

Liefs, 
De leid(st)ers van de Kinderkei



Feestkroon

Benodigdheden:
• Papieren bordje
• Schaar
• Stiften/kleurpotloden
• Stickers/plakkertjes

Wat ga je doen?
• Vouw het papieren bordje dubbel en knip 3 lijntjes tot aan de 

rand. (zie afbeelding)
• Versier het papieren bordje met stickers, verf, kleurpotloden of 

stiften.
• Laat indien nodig drogen.
• Vouw het papieren bordje dubbel



Sponstaartjes

Benodigdheden:
• (Schuur)sponsjes in verschillende kleuren en maten
• Pompoms of knoopjes voor de decoratie
• (Glitter)lijm
• Schaar
• Evt vilt of stof

Wat ga je doen?
•Knip de sponzen in taartpunten. De schuursponsjes kun je 
ook gebruiken als gebakje. Dan hoef je ze niet te knippen
•Knip stukken vilt/stof in dezelfde maat als de taartpunten en 
gebakjes. Plak het vilt vast met lijm. Dit is het glazuur.
•Gebruik glitterlijm om de taartvulling mee op de spons te 
tekenen of maak er mooie versiering op de taartjes van.
•Witte pomponnetjes zijn heerlijke toefjes slagroom en de 
rode zijn vruchtjes. Gebruik lijm om ze op de taart te plakken.
•Maak een heleboel verschillende taartjes en dien ze op op
een mooie schaal.



Slingers

Benodigdheden:
• Gekleurd papier of papier stroken
• Lijm
• Schaar

Wat ga je doen?
•Knip indien nodig stroken van het papier.
•Maak een rondje van een strook en plak de uiteinden aan elkaar 
vast.
•Lus de volgende strook erdoorheen en plak ook deze vast.
•Maak de slinger zolang als je zelf denkt dat nodig is. Meerdere 
slingers maken kan natuurlijk ook.






