
CADEAU TIPS
voor de fijne motoriek; o.a. pincet- en pengreep en schrijfmotoriek

VOOR O.A. SINT & KERST 
LEUK EN LEERZAAM



In deze lijst staan speelgoed en spelletjes om de fijn motorische ontwikkeling 
te stimuleren. Ik ben gestart door de favoriete spelletjes en materialen te 
verzamelen waarmee we tijdens de behandelingen altijd veel plezier beleven. 
Plezier is immers de sleutel tot motivatie en succes!

Met deze lijst vinden de Sint, de kerstman, mama’s en papa’s zeker leuke en 
cadeaux waarmee je kind met plezier speelt en tegelijkertijd leert. 

Samengesteld door Angelique Mulder, kinderfysiotherapeut in Laren



Speelgoed geordend in de volgende categorieën: 
• Pincet- en Pengreep
• Fijne motoriek/handvaardigheid



Pincet- en pengreep voor Kleuters 
Cadeautjes die goed zijn voor het ontwikkelen van de pincet- en pengreep:

• Kleurentorentjes
• Rumba rups met een tangetje balletjes leggen op de handjes van deze dansende rups
• Sjablonen waarmee jonge kinderen al snel herkenbaar kunnen tekenen
• STABILO Woody mooie dikke potloden die ook als raamstiften te gebruiken zijn
• Raamstiften zoals Funtastics raamstiften om staand te tekenen met de juiste pengreep
• Dessineo tekenmachine; stap voor stap tekenen met een handige projector
• Crayon Rocks zijn bijzondere zachte krijtjes waarmee je de juiste pengreep leert
• LCD tekenbord/tekentablet ; eindeloos tekenen en schrijven oefenen
• Magnetisch teken/schrijfbord ook ideaal voor in de auto
• Raamstickers/ gelstickers; stickers van een vel halen en opplakken stimuleert de 

pincetgreep en precisie
• Kleurplaatrollen; plak het zelfklevende tekenpapier op de tafel, het bord of het 

raam en wegglijden is onmogelijk. 
• Boeken zoals de Ridder zonder billen en de Prins zonder billen. Teken en design de 

billen tekenen die je zelf wilt! 

https://www.bol.com/nl/nl/p/kleurentorentjes-kinderspel-kleuren-leren/9200000086222219/?Referrer=ADVNLGOO002027-G3RTFJE7ZQSCG-472781960119&gclid=Cj0KCQjw8p2MBhCiARIsADDUFVGvSDYm4iUCd5vpJAP9RqBO2-osXvZNMOjUCAJuW4IeVFlMslfdXTwaAqZLEALw_wcB
https://www.bol.com/nl/nl/p/rumba-rups/9200000057021429/?Referrer=ADVNLGOO002027-IT4LEPH7ENTZU-472839006950&gclid=Cj0KCQjw8p2MBhCiARIsADDUFVEQuKdR32s4dHxNCu6u-7R0rWMB3dH3E7OBezaOPfVhEhhdBLPaOdcaAkXgEALw_wcB
https://www.bol.com/nl/nl/p/stabilo-woody-3-in-1-multi-talent-kleurpotlood-etui-met-10-kleuren-puntenslijper/9200000128245016/?Referrer=ADVNLGOO002027-G-112431141981-S-987478773789-9200000128245016&gclid=Cj0KCQjw8p2MBhCiARIsADDUFVEw6vM1hTvEg81c2B56WDhxg50q0GD7kr5tTBCRDn8rBjUPV69ywe4aAnMVEALw_wcB
https://www.bol.com/nl/nl/p/funtastics-window-fun-marker-5er-set/9200000032755737/?Referrer=ADVNLGOO002027-KITSUTZ72C3DQ-472782009595&gclid=Cj0KCQjw8p2MBhCiARIsADDUFVFcE6cpcIVW5OPtWdd3WYEz9P_rL_7mLDcY0g_GnfTvTP-yrvwSJQEaAs5wEALw_wcB
https://www.bol.com/nl/nl/p/melodii-lcd-tekenbord-tekentablet-voor-kinderen-10-inch-kleurrijke-digitale-display-elektronische-grafische-draagbaar-tablet-met-geheugenslot-leuke-leermiddel-voor-kinderen-om-te-schrijven-en-tekenen/9200000124021452/
https://www.bol.com/nl/nl/s/?searchtext=magnetisch%20tekenbord&suggestionType=search_history
https://www.kleurenknutselen.nl/product/sinterklaas-gel-raamstickers-sint-zijn-paard/
https://www.deschrijfvriend.nl/groep-1-2/kleutermateriaal/kleurplaatrollen
https://libris.nl/larenseboekhandel/boek?authortitle=levina-van-teunenbroek/de-ridder-zonder-billen--9789000370368
https://libris.nl/larenseboekhandel/boek?authortitle=levina-van-teunenbroek/de-prins-zonder-billen--9789000376391


Pincet- en pengreep voor Kleuters 
Materialen waarmee wij de pincet- en pengreep oefenen:
Pincet- en pengreep voor Kleuters 
Materialen waarmee wij de pincet- en pengreep oefenen:

Bij de pincetgreep vormen de 
wijsvinger en duim een cirkeltje en
houdt je kind iets vast tussen deze twee 
vingers. Dankzij deze greep is je kind in 
staat kleine objecten vast te houden. 
Een goede pincetgreep is toewerken 
naar een goede pengreep.

De pengreep ontwikkelt zich als volgt: 



Pen- pincetgreep voor kinderen vanaf groep 3
Cadeautjes die goed zijn voor het ontwikkelen van de pincet- en pengreep:

• FriXion Uitgumpen; Leuke kleuren en altijd foudloos🤣 schrijven. Zorgt altijd voor 
netjes schijfwerk! Na uitgummen kan je er direct weer overheen schrijven. 

• Driehoekskleurpotloden zijn onmisbaar voor in het aanleren van de ontspannen 
pengreep. Mooie voorbeelden hiervan zijn de kleurpotloden van Faber Castell en Stabilo
(zowel voor rechts- als linkshandigen). 

• Kraskaarten van geometrische dieren; 10 kaarten om te krassen van prachtige 
dieren om met behulp van een houten kraspennetje kleine bewegingen van de vingers te 
oefenen.

• Xoomy Maxi tekenmachine is een projector om prachtige tekeningen mee te maken
• Doolhof boeken zijn heel leuk om het sturen van je potlood mee te oefenen. Race tegen 

de klok in 80 unieke doolhoven; een boek vol doolhoven van makkelijk naar moeilijk en 
Spectaculaire doolhoven om te kleuren en op te lossen.

• Tollen zoals de omkeertol en houten tollen met geometrische vormen oefenen o.a. de 
fijne motoriek, oog-handcoördinatie en concentratie.

https://www.deschrijfvriend.nl/uitgumpen
file:///Users/angeliquemulder/Library/Mobile%2520Documents/com~apple~CloudDocs/Kanjer%2520Kinderfysio/%E2%80%A2https:/www.deschrijfvriend.nl/sint-korting-faber-castell-kleurpotloden-colour-grip-24-st/a6871%253fc=3789
https://www.bol.com/nl/nl/p/stabilo-easycolors-ergonomisch-kleurpotlood-rechtshandig-extra-dikke-4-2-mm-kern-etui-met-12-kleuren/1004004011412607/
https://www.debijenkorf.nl/janod-janod-atelier-kraskaarten-animetrics-4909090059-490909005900000?gclid=CjwKCAjwz5iMBhAEEiwAMEAwGLeFoZ5DpvMJj2Kdj4ooquo2PDFT0mLeCQ7cLtrngBvp6xAOosH4BBoCzy8QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.top1toys.nl/xoomy-maxi-relaunche-374-1353?channable=007948736b75003337342d3133353392?&utm_source=google&utm_medium=surfaces&utm_campaign=feed_clicks&utm_content=surfaces_across_google&gclid=CjwKCAjwz5iMBhAEEiwAMEAwGNWu1saexRG5v79zH71KhCJ_3lV4rG5Lpw7lZbBkX3NspUKWv1PCJBoCsKcQAvD_BwE
https://www.bol.com/nl/nl/p/race-tegen-de-klok-in-80-unieke-doolhoven/9200000046134247/
https://www.bol.com/nl/nl/p/spectaculaire-doolhoven/9200000128469571/?Referrer=ADVNLGOO002008J-G-114976563317-S-863524012001-9200000128469571&gclid=CjwKCAjwz5iMBhAEEiwAMEAwGFu57_XrfFfxsixX6JjD3CvwFfDTjKeAMJVWH0OVHEAHCOXQoopG5RoCw24QAvD_BwE
https://www.toys42hands.nl/webshop/goki-omkeertol/ws-pr/pr2465
https://www.toys42hands.nl/webshop/goki-houten-tollen-rond-8-stuks/ws-pr/pr610


Pen- pincetgreep voor kinderen vanaf groep 3
Materialen die wij gebruiken voor het oefenen van de pincet- en pengreep:



Schrijfvaardigheden voor kinderen vanaf groep 3
Cadeautjes die goed zijn om schrijfvaardigheden te ontwikkelen:
•

• Boggle Verdien punten door zo veel mogelijk woorden te spotten en netjes op te schrijven. 

• Pim Pam pet De draaischijf bepaalt de beginletter van je antwoord. Schrijf ze op! 
• Alfabet dobbelsteen met het totale alfabet. Kan jij zes plaatsnamen opschrijven met een a? 

• Letterdobbelstenen Schrijf woorden met de klinkers en medeklinkers op de dobbelstenen.
• Speelkwartier Hebbes: een spannend zoekspelletje. Zie jij het als eerste? Schrijf het op!
• Ik Leer Schrijven lichtbak en schrijfsysteem om letters en woordjes te schrijven

• Rijmelarij kaartspel met alle klinkers en dubbelklanken! Schrijf je rijmwoorden op! 
• Scrabble junior Jonge kinderen beginnen door letters te verbinden met tekeningen. Oudere 

kinderen kunnen zelf woorden maken. Oefen het schrijven door de woorden op te schrijven!
• Story Cubes rol de dobbelstenen waar plaatjes op staan en schrijf een verhaal!
• Scrapboard A5 van de Schrijfvriend. In dit Scrapboard, wat een dubbel gevouwen doorzichtig 

schrijf-, en tekenbord is, schuif je de passende letter- of cijferkaart. Zo kan je kind zoveel 
mogelijk oefenen, herhalen, corrigeren en leren als nodig, zonder extra kopieën.

https://www.bol.com/nl/nl/p/hasbro-boggle-classic-woordenspel/9300000027565197/?bltgh=ieTGOs4d7-kBF5BnNlhOTQ.2_35.36.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/nl/p/pim-pam-pet-original-2018/9200000086222167/?bltgh=r1EER9Mf6-NIUKlPzLpMqQ.2_35.37.ProductTitle
https://www.spellenrijk.nl/artikel/13511/alfabet-dobbelsteen.html?utm_source=googleshopping&utm_campaign=googleshopping-Feed&gclid=CjwKCAjwz5iMBhAEEiwAMEAwGCm5nylxdfhiRvDh7CWUvZSW0pkK_ywAB4V_wSTxIKDq5Xmk1vId5RoCfNYQAvD_BwE
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/letterdobbelstenen/product/13008/?gclid=CjwKCAjwz5iMBhAEEiwAMEAwGGeU6nV80B0sIFQWvMPgPr8qf8OYt0CEy95Dnn416sPW_V_Bf5nK2xoCFyYQAvD_BwE
https://www.bol.com/nl/nl/p/speelkwartier-hebbes/1004004007958387/?Referrer=ADVNLGOO002027-G-112431130061-S-490629549106-1004004007958387&gclid=CjwKCAjwz5iMBhAEEiwAMEAwGB3H4b2maOXQfxsYKaSgbmrIfmay2K6dyI7GdG6BrLMDkggaer1H3BoC6HQQAvD_BwE
https://www.bol.com/nl/nl/p/ik-leer-schrijven/9200000073981366/?bltgh=lkgLJoQ9CIY0fNkHO8xAbw.2_17.18.ProductImage
https://www.bol.com/nl/nl/p/rijmelarij/1001004009905847/?bltgh=klakLoYtEAWhomF1En5NHQ.2_13.14.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/nl/p/scrabble-junior-kinderspel/1004004013389258/?bltgh=pU3DqDs3lRgldJ-2Sl9F2w.2_36.37.ProductTitle
https://www.storycubes.com/nl/
https://www.deschrijfvriend.nl/scrapboard-a5-incl-wisdoekje-en-pen/a6364?c=3782
https://www.deschrijfvriend.nl/cijfer-en-letterkaarten


Schrijfvaardigheden voor kinderen vanaf groep 3
Materialen die wij gebruiken om schrijfvaardigheden te oefenen:



Fijne motoriek & handvaardigheid 1
Cadeautjes die goed zijn om de fijne motoriek/ handvaardigheid te oefenen:

• Wikki stix; om letters, cijfers en vormen te oefenen door ze te maken en daarna op de 
juiste manier met je vinger over te trekken. Wikki stix blijven op elk gladde ondergrond 
plakken zonder lijm! Ze kunnen ze telkens weer opnieuw gebruikt worden. 

• Playfoam korreltjesklei; kleeft niet en droogt nooit uit. Je kunt het kneden, vormen 
en boetseren tot allerlei leuke figuren en om vervolgens weer iets nieuws te creëren. 

• Zachte klei van Eberhard Faber blijft soepel maar behoudt zijn vorm, als er iets moois 
gemaakt is. Ik gebruik in de praktijk al 2 jaar hetzelfde doosje en het blijft goed! 

• Andere soorten klei zoals Mad mattr trekklei en Putty stuiterklei werkt ook heel 
regulerend voor kinderen die een sterke friemelbehoefte hebben. 

• Binnenspeelzand of Kinetic sand.
• Orbeez waterbeads zijn balletjes die zich volzuigen met water. Het voelt heerlijk! Je 

kunt voelen, stuiteren, tellen, rollen, regenbogen maken, in watertafels en nog veel meer.
• Houten knoopster van Goki waarmee je mooie armbandjes maakt

https://www.toys42hands.nl/webshop/search/wikki-stix/ws-se/-/d29yZD13aWtraSBzdGl4
https://www.toys42hands.nl/webshop/learning-resources-playfoam-cijfers-set/ws-pr/pr1374
https://www.deschrijfvriend.nl/eberhard-faber-boetseerklei-7x2-kleuren-in-bewaardoos/a7042?c=3616
https://www.toys42hands.nl/webshop/search/mad-mattr/ws-se/-/d29yZD1tYWQgbWF0dHI%3D
https://www.toys42hands.nl/webshop/search/putty-stuiterklei/ws-se/-/d29yZD1QdXR0eSBzdHVpdGVya2xlaQ%3D%3D
https://www.toys42hands.nl/webshop/search/kinetic-sand/ws-se/-/d29yZD1raW5ldGljIHNhbmQ%3D
https://www.bol.com/nl/nl/p/orbeez-water-beads-6-8mm-20-gram-kindercrea/9300000021967210/
https://www.wonderzolder.nl/product/houten-knoopster-van-goki-klaver/?gclid=Cj0KCQjw8p2MBhCiARIsADDUFVGX-mGzU1BJDvaVLpxXJV-CAmTFz8aHZEUWTfwapaMD_pyEwbrJrVIaAq4qEALw_wcB


Fijne motoriek & handvaardigheid
Materialen om de fijne motoriek & handvaardigheid te oefenen:



Fijne motoriek & handvaardigheid 2
Cadeautjes die goed zijn om de fijne motoriek/ handvaardigheid te oefenen:

• Draadtekenen; tekenen met snoer
• Vouwblaadjes om prachtige kunstwerken te maken; super voor 2 handig werken 
• In deze 2 vouwboeken en op www.origamivoorkinderen.nl vind je leuke voorbeelden
• Kleine en grote strijkkralen, goed om precisie, geduld, sturen en loslaten te oefenen
• Tekenboeken waaruit je stap voor stap leert te tekenen
• Geoboard elastiek bord; maak met elastieken geometrische vormen
• Rijgschoenen Oefen veters strikken ondanks alle klittenbanden en elastische veters 

Magneettekenen: trek de magneetballetjes omhoog met een speciaal pennetje en 
schrijf/ teken mooie patronen, letters, cijfers en vormen. 

• XXL Map; mooie en leuke landkaarten om in te kleuren en van te leren
• Knikkerbaan van Hubelino of Gravitrax; zowel het bouwen als het tollen van de 

knikkers is goede oefening.
• Kleurboeken en waterkleurboeken in allerlei vormen en maten inclusief mandala’s

https://www.toys42hands.nl/webshop/quercetti-filo-tekenen-met-snoer/ws-pr/pr2457
https://www.bol.com/nl/nl/p/vouwblaadjes-pakket-3-verschillende-maten-vouwpapier-12x12-16x16-en-20x20-vouwblaadjes-kinderen-gekleurd-papier-origami-papier-knutselkarton/9300000024575749/?bltgh=rHAGuozjscs6tfHWiBlKXw.2_36.37.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/nl/s/?searchtext=vouwjuf
http://www.origamivoorkinderen.nl/
https://www.bol.com/nl/nl/p/hama-maxi-strijkkralen-in-ton-3000-stuks/9200000091915356/?bltgh=owDcC74gl0em64-xtVtPGw.2_36.43.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/nl/s/?searchtext=stap+voor+stap+leren+tekenen+kinderen
https://www.amazon.nl/Ucradle-Montessori-Geoboard-Imagination-Creativity/dp/B082HKFWPN
https://www.bol.com/nl/nl/s/?searchtext=XXL+speel-+%26+kleurplaat
https://www.toys42hands.nl/webshop/search/hubelino/ws-se/-/d29yZD1odWJlbGlubw%3D%3D
https://www.bol.com/nl/nl/s/?searchtext=gravitrax%20knikkerbaan&suggestFragment=gravitrax%20knikkerbaan
https://www.bol.com/nl/nl/s/?searchtext=waterkleurboek
https://www.bol.com/nl/nl/s/?searchtext=mandala+kleurboek+kinderen


N.B. KANjer kinderfysio heeft geen enkel zakelijk belang bij de bedrijven en 
producten die in deze lijst vermeld staan. 

Bij voorkeur winkel ik duurzaam; lokaal of op Marktplaats en FamFam:
• De Larense boekhandel
• De schrijfvriend; Aan Boord, de schrijfmethode van de Schrijfvriend wordt 

ook op de Gooische school gebruikt
• FamFam is een nieuwe marktplaats voor 2ehands kinderspullen in 't Gooi
• Marktplaats.nl

Overige websites en winkels waar ik graag voor de praktijk shop: 
• https://www.toys42hands.nl/
• https://senso-care.nl/
• https://www.kleurenknutselen.nl
• https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/

https://libris.nl/larenseboekhandel
https://www.deschrijfvriend.nl/
https://famfam.nl/gooi
https://www.toys42hands.nl/
https://www.kleurenknutselen.nl/
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/

