




















Beste ouders/verzorgers en kinderen, 

Hopelijk hebben jullie genoten van de bingokaart week 1! Bewaar alle gemaakte werkjes! 
Als ze dan na een tijdje weer naar school komen kunnen ze dit aan elkaar laten zien! Voor 
komende week hebben we weer een nieuwe bingokaart voor jullie gemaakt! We wensen 
jullie weer heel veel plezier! 

Wij hebben voor de kinderen weer een nieuwe bingokaart gemaakt voor deze week. 
Telkens als je iets gedaan hebt, kruis je dit vakje aan!  

Hieronder de activiteiten met uitleg/ideeën en beschrijvingen. Let op: je hoeft niet alle 
activiteiten op 1 dag te doen. Kies 3 activiteiten per dag of meer en kijk of je aan het einde 
van de week alle activiteiten gehaald hebt. Herhalen is zeker gewenst! Vergeet ook zeker 
niet te spelen met de kinderen, dit is zeer belangrijk (kinderen leren door zelf te spelen en 
zelf te ontdekken; gebruik van alle zintuigen). 

Activiteiten week 2 

1. Lees elke dag (bingokaart vak 1 en bijlage pictogrammen boekbespreking). Vooraf 
bespreken de titel, schrijver, tekenaar. Vervolgens voorlezen. Na het voorlezen 
samen bespreken: over wie het boek gaat, waar speelt het zich af? En wat gebeurt 
er? Je hoeft deze kaarten niet bij elk verhaal te gebruiken natuurlijk. 

2. Werk in het YURLS-boekje (bingokaart vak 2): werk in het boekje van YURLS en maak 
er 3 of 4 of meer natuurlijk! 

3. Verzamel en sorteer (bingokaart vak 3) In huis zijn allerlei spullen te vinden 
waarmee je kan rekenen. Bijvoorbeeld: Ga naar de keuken en ook 6 bekers en vul ze 
van leeg naar vol of vol naar leeg. Pak je kleurpotloden en leg ze van lang naar kort of 
van kort naar lang. Verzamel boeken en leg ze op een rijtje van dik naar dun. Kies 6 
spullen van jouw speelgoed en leg ze van groot naar klein of klein naar groot. 

4. Speel de (letter) memory (bingokaart vak 4). Zie bijlage letterpagina. Print deze 2 
keer uit. Geef dezelfde letter, dezelfde kleur! Speel ook nog het spelletje: welke letter 
ken je al? Ook de letterfilmpjes zijn handig (youtube; VLL letterfilmpjes) om de juiste 
uitspraak nog eens te horen (bijvoorbeeld a= niet aaaaa, maar ah) 

5. Maak een puzzel (bingokaart vak 5) Heb je zelf geen puzzel, dan kun je via deze link 
een puzzel maken: https://kleuters.yurls.net/nl/page/1018333. Je mag ook meerdere 
spellen op deze site spelen. Dit is zeker erg leerzaam en leuk! Veel plezier! 

6. Smeer elke dag 1 boterham, cracker e.d. (bingokaart vak 6). Bespreek wat voor een 
boterham en welk beleg je erop doet (alle handelingen bespreken). 

7. Maak het letterblad (bingokaart vak 7) (f van familie, zie bijlage)  
8. Maak een stoepkrijttekening (bingokaart vak 8) heb je geen stoepkrijt dan is het ook 

leuk om met water en een oude tandenborstel een tekening op de tegels buiten te 
maken. 

9. Versier je eigen placemet (bingokaart vak 9 en bijlage) 
10. Help met de tafel te dekken (bingokaart vak 10) 



11. Speel het ladderspel (bingokaart vak 11 en bijlage) nodig: 1 dobbelsteen en 
pylonnen/blokjes/gekleurd steentje. De spelregels zijn verwerkt in het spel. Kom je 
op een ladder: klim je naar boven of naar beneden. 

12. Praatplaat (bingokaart vak 12 en bijlage). Welke dieren zie je en hoe heten hun 
jongen? Extra: welk geluid maken de dieren? Bijvoorbeeld: honden blaffen, paarden 
hinniken, vogels fluiten, kippen kakelen, varkens knorren, koeien loeien, schapen 
blaten, katten miauwen enzovoort. 

13. Speel het dobbelspel (bingokaart vak 13 en bijlage).  
14. Bouw lentebloemen met constructiemateriaal (lego, duplo, blokken e.d.) à 

(bingokaart vak 14 en bijlage voor voorbeelden). 
15. Kijk samen een leuke film (bingokaart 15). Kruip onder de deken op de bank en pak 

wat lekkers erbij! Op NPO hebben ze in deze situatie ook nog extra educatieve 
programma’s geselecteerd voor jongere en oudere kinderen. Als u ZIGGO abonnee 
bent zijn er vanaf zender 301 extra kinderzenders te zien (nicktoons e.d.) 

 


























