
ACTIVITEITEN 

OVERZICHT VOOR 

KINDEREN

THUIS BLIJVEN 
IN CORONATIJD 
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Het ideeënboek kan een inspiratie zijn voor 
alle kinderen in Nederland! Dit ideeënboek 
is gemaakt door Stichting Gehandicapten-
zorg Nederland. 

https://www.vgn.nl/documenten/20032020-een-
fijne-dag-ondanks-corona-ideeenboek-1pdf

IDEEËNBOEK VOOR  
(GEHANDICAPTE) KINDEREN

                 Print de kleurplaat, kleur hem in en win 
een rondleiding door de molen voor het 
hele gezin 

https://molenvansloten.nl/virtuele-rondleiding/ 

KLEURWEDSTRIJD MOLEN 
VAN SLOTEN

ACTIVITEITEN  
• Puzzelen 

• Knutselen 

• Tekenen 

• Schilderen 

• Hut bouwen onder  

de eettafel 

• In de huiskamer  

slapen/kamperen 

• Filmavond met popcorn 

• Samen koken/bakken 

• Kaart maken en opsturen 

• Schminken / elkaar opmaken 

• Verkleden 

• Berenjacht.  

Buiten op jacht naar  

beren achter de ramen  

van jouw buren. 

De Thuismakers van Waag presenteren  
iedere vrijdag nieuwe experimenten en 
leuke maakopdrachten voor kinderen 
tussen 7  en 12 jaar. 

https://wijamsterdam.nl/initiatief/15427 

EXPERIMENTEN EN LEUKE 
MAAKOPDRACHTEN 



DANS TUTORIALS 
VOOR KINDEREN 
Because I am happy dans deel 1: 

https://youtu.be/UeO-HLHkKwo  

Because I am happy dans deel 2: 

https://youtu.be/lBaTHaU0jBg
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ONLINE KUNG 
FU LESSEN  
Elke dag van 15.30-16.00 uur 
van Kung Fu school golden 
dragon 

https://www.facebook.com/search/
top/?q=kung%20fu%20school%20
golden%
20dragon&epa=SEARCH_BOX  

Elke maandag (19.00-20.00) en 
donderdag (10.00-11.00) kunnen jij en je 
kinderen meedoen met de live training  

https://wijamsterdam.nl/initiatief/15387 

ONLINE THEATERDANSLES  
Drie lessen theaterdans voor kinderen tus-
sen de 2-7 jaar. 

https://wijamsterdam.nl/initiatief/  15451 

HOME FIT TRAINING VAN 
SCIANDRI
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Kinderen 

onder de 5 jaar: 

maxim
aal 1 uur schermtijd 

(computer/m
obiel/tablet) 

Kinderen onder de 12 jaar: 

maxim
aal 2 uur schermtijd 

(computer/m
obiel/tablet) 

DIGITALE BOEKEN 
EN TV 
Nieuw-West TV 
Mensen uit de buurt delen hier 
hun video’s voor jouw dage-
lijkste portie sociale vitamine. 
Of neem zelf een video op en 
stuur die in!

https://wijamsterdam.nl/initia-
tief/15272 

DIGITALE LEES- EN 
LUISTERBOEKEN 
Bol.com biedt lees- en luister-
boeken aan voor kinderen voor 
1 cent per stuk. Ook zijn er vi-
deo’s waarin een verhaal wordt 
voorgelezen door de allerleuk-
ste voorlezers! 

https://www.bol.com/nl/m/thuisblij-
vertjes/  



  

MOVE MAATJE 
Move koppelt een student/
young professional aan een 
leerling.  

Het hoofddoel: contact maken! 
Tweemaal per week gedurende 
vier weken (indien gewenst 
langer) neemt de vrijwilliger via 
Skype of (video)telefoon contact 
op met de leerling (ongeveer 
een half uur per keer), maakt 
een praatje en denkt waar nodig 
mee met schoolopdrachten. 
Kijk vooral ook even op: 

https://www.stichtingmove.nl/
maatje/. Aanmelden: amsterdam@
stichtingmove.nl 

https://youtu.be/TMIlK0zko7s  

ONLINE 
OUDERSUPPORT 
Gratis coachingsgesprekken 
voor ouders. Tips en ondersteu-
ning voor thuis met de kinde-
ren. En tips over hoe je 
je kinderen kunt begeleiden 
met huiswerk. 

Mail of bel naar Prezens:
familie@prezens.nl 
tel.088 788 5015 

 

GETEKEND  
VERHAALTJE OVER  
CORONA VOOR 
KINDEREN 
Vind jij het lastig om het 
coronavirus uit te leggen aan 
jouw peuter? Misschien kunnen 
jullie samen dit verhaaltje 
kijken. 

https://wijamsterdam.nl/initia-
tief/15353 
 

THUISONDERWIJS 
Educatief materiaal voor 
thuisonderwijs 

Informatie en links voor ouders 
om hun kinderen spelender-
wijze nieuwe dingen te leren. 

https://jufmaike.nl/thuisonderwijs-
corona/ 

TIPS & TRICKS: 
 HET CORONAVIRUS 
EN THUISZITTENDE 
KINDEREN 
Adviezen en ideeën van Cen-
trum Jeugd en Gezin 

https://www.cjgbarneveld.nl/is/
nieuws/54926/tips-amp-tricks-
het-coronavirus-en-thuiszittende-
kinderen 

SUPPORT

100 PRAKTISCHE TIPS OUDERS MET 
KINDEREN DIE THUIS LEREN 
https://wij-leren.nl/praktische-tips-thuis-leren.php












