
VAKANTIE IDEEËN; CIJFERS EN LETTERS



Letterideeën 1
• Laat je kind de letters op straat schrijven met stoepkrijt
• Letters invullen naleggen met steentjes
• Dan kan je woordjes maken met letters, letters herkennen of een variatie op ‘ren je 

rot’ doen of gooi een bal op een letter en bedenk een woord
• Letter of woord bingo, zelf te maken; http://bingoformulier.tk/

http://bingoformulier.tk/


Letterideeën 2
• Letter mandjes maken, kies iedere dag een andere letter 
• Laat je kind alles verzamelen wat met die letter begint
• Letter tunnels maken van papier waar je kind met auto’s en dieren onder door kan
• Schuursponsjes met letters beschrijven en daar leuke natte gooispelletjes mee doen



Cijfer ideeën 1
• Maak met stoepkrijt een groot dartboard met punten op 
• Bingokaarten schrijven met getallen of letters en dan zelf de balletjes maken van 

papiertjes waarop je de losse nummers schrijft die je tot propjes (balletjes) vormt
• Getallen ballonnen maken en dan matchen met dobbelsteen cijfers



Cijfer ideeën 2
• Sommen springen
• Plak papieren bordjes met cijfers tegen de muur en gooi punten of sommen
• Duplo blokjes met getallen beschrijven; hiermee kun je goed sommen oefenen
• Ritszak vullen met gekleurde gel en daar met een watervaste stift de cijfers op 

schrijven; leer de cijfers na schrijven met je vinger of een stokje





Maak je eigen bingo kaart; met cijfers of letters



Schrijven in multisensorische materialen:
1. Salt on a lightbox van Train Up a Child
2. Painting play dough letters van Train Up a Child
3. Salt tray writing van Rainy Day Mum
4. DIY Salt tray and alphabet cards van This Mumma’s Life
5. Q-tips on a paint bag van Scribble Doodle and Draw
6. Shaving cream van Scribble Doodle and Draw
7. Shaving cream on a window van Putti’s World
8.Writing on a craft canvas van Make, Take & Teach
9.A stick and some dirt van The Golden Gleam
10. Inexpensive and DIY sandpaper letters van Living Montessori Now

http://trainupachildlearnaswego.blogspot.com/2012/02/dr-seusss-abc-inspired-by-seuss-week.html
http://trainupachildlearnaswego.blogspot.com/2012/11/painting-playdough-letters-sensory.html
http://rainydaymum.co.uk/preschool-writing-salt-tray
http://thismummaslife.com/2013/02/28/diy-salt-tray-and-alphabet-cards/
http://scribbledoodleanddraw.blogspot.com/2012/12/squeezing-in-some-fun.html
http://scribbledoodleanddraw.blogspot.ca/2012/11/happy-halloween.html
http://www.puttisworld.com/2012/01/shaving-cream-drawing.html
http://blog.maketaketeach.com/multi-sensory-ideas-for-teaching-sight-words/
http://www.thegoldengleam.com/2012/10/writing-with-stick-outdoor-play-party.html
http://livingmontessorinow.com/2011/12/19/montessori-monday-inexpensive-and-diy-sandpaper-letters/


Schrijven met multisensorische materialen:
1. Schrijven met “puffy paint” Huisgemaakte schuimverf
• Nodig: 3/4 kopje scheerschuim 1/4 kopje witte lijm (evt. tot 1/8 kopje meer lijm 

toevoegen), 1/4 kopje bloem,  kleurstof voor levensmiddelen, plastic knijpflessen
• Meng alle ingrediënten goed tot een mooi papje
• Je dikke verf in een knijpfles doen, werkt heel goed voor de “puffy look”. 
1. Schrijven met pijpenraggers
2. Schrijven met klei
3. Schrijven met wol
4. Schrijven met wattenstaafjes
5. Schrijven met lijm en in de lijm boontjes, rijst, mais etc plakken



Grove motoriek ideeën: 
Klimmen en klauteren over een weggetje van kussens, opstapjes, dozen etc. 
Lopen als een dier; kicker, kangaroe, beer, crab, walrus, olifant etc. 
Ballonnen tennis, bellen kapot prikken, knuffeltjes gooien en vangen
Buiten over planken lopen; bouw een leuk parcours

Verdere beweeg ideeën: 
Fotospeurtocht buiten of door het huis. Maak close-up foto’s van items uit het huis en laat de kinderen deze opspeuren. Je geeft de 
groep één of meerdere a4-tjes mee met allemaal foto's erop. Elke foto geef je een nummer en een letter. De kinderen lopen vanuit het 
beginpunt een bepaalde kant op en moeten op zoek naar foto nummer 1. Als ze die gevonden hebben (begin met een makkelijke foto, 
zodat ze leren hoe het werkt), kijken ze op de foto, waarop naast het foto nummer ook een pijltje staat welke kant ze op moeten.
Bouw een hut onder tafel en laat de kinderen daar ook lunchen.
Maak een laser parcours door je huis.

Verdere knutsel ideeën: 
• Maak een mooi stenen schilderij
• Maak een reuzen stoepkrijt spiraal
• Maak stoepkrijt verf: restjes stoepkrijt over? Rasp de restjes krijt, meng het met maizena en water en verven maar…
• Maak een waterweg van breed aluminiumfolie; laat het vollopen, bouw bruggen, dammen, en laat de boten maar 

varen! 

Dragen
• Ook hierbij is het belangrijk de houding af te wisselen
• Draag je baby op je linker- en rechterarm met de rug tegen je borst
• Let erop dat de armpjes, beentjes en romp wat gebogen zijn
• Je baby in buikligging dragen helpt om sterker te worden en is ook fijn voor 

baby’s met buikkrampjes
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