
Z Wie is of wat is Corona? A
Luister je mee naar het 
verhaal van Corona L

Maak je eigen Corona 
virus

L
Maak je eigen 
mondmasker T Kook je mee met Corona? Z Hoe was je je handen?

A Wat is corona? Z
Handjes wassen, handjes 
wassen L Schilder jou eigen virus

Z
Corona 
kennismakingsspelletjes b

Dokters tegen de 
virussen O

Om gaan met virus 
emoties

Schooldag tot de middag                                                                       
Er is GEEN namiddag opvang 

van De Buiteling!

Door Covid-19 hebben wij deze 
namiddag nodig om onze locatie 

grondig schoon te maken.

Bondgenotenstraat54, 1190 Vorst - 0491/56 90 87 - Verantwoordelijke: Ingrid De Hondt - ingrid@debuiteling.be - 0492/72 79 33

Breng je kind vanaf 7u30 tot 9u15                                                                                                                                                       
Haal je kind op vanaf 16u tot 18u20                                                                                
Na een uitstap zijn we soms pas na 16u terug!                                         -                                                                                                                                                                                                                          
Geef elke dag een brooddoos met boterhammen, een drinkbus met 
water en een gezond 10-uurtje en 4-uurtje in een doosje mee. Geef 
nooit snoep, zoete koeken, chips of snacks mee.

Breng elke dag reservekledij mee en schrijf de naam van je kind overal op                                                                                                                                                                                                                     
Slapertjes mogen hun knuffel meebrengen

Schooldag



O
Maak kennis met 
techniek d

Sporten zonder handen, 
maar met ballen L Schilderen met rietjes N Maak je eigen zeep. L Maak je eigen plasticine

L
Maak je eigen lava 
vulkaan T Maak je eigen fruitsaté P

Ga je mee naar de 
techniek cinema? Z

Ben jij een echte 
archeoloog? L

Maak je eigen kunstwerk 
met lijm en verf

L Verven met rietjes T Maak je eigen pizza b Sporten zonder handen N
Maak je eigen lava 
vulkaan L Maak je eigen regenboog

b Leer een techniek sport L Werken met verf en wol L Maak je eigen raket T
Maak je eigen eetbare 
robot P

Ga je mee naar de 
techniek cinema?

Breng je kind vanaf 7u30 tot 9u15                                                                                                                                                       
Haal je kind op vanaf 16u tot 18u20                                                                                
Na een uitstap zijn we soms pas na 16u terug!                                         -                                                                                                                                                                                                                          
Geef elke dag een brooddoos met boterhammen, een drinkbus met 
water en een gezond 10-uurtje en 4-uurtje in een doosje mee. Geef 
nooit snoep, zoete koeken, chips of snacks mee.

Breng elke dag reservekledij mee en schrijf de naam van je kind overal op                                                                                                                                                                                                                     
Slapertjes mogen hun knuffel meebrengen
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b
Sport je mee met de 
Olympische eieren b

Maak je eigen 
Olympische eieren 
sporparcours Z

De Olympische eieren 
zoektocht T

Maak je eigen 
Olympische eieren 
fruitsate Z

De grote Olympische 
eierjacht

L
Maak je eigen 
Olympische eieren 
fotokader P

Ga je mee naar de 
Olympische eieren 
cinema? L

Schilder je eigen 
Olympisch ei L

Maak je eigen Olympisch 
eieren mandje Z

Het Olympische eiren 
ringenspel

b
De Olympische eieren 
kennismakingsspelletjes L

Maak je eigen 
Olympische springeitje b

Spring mee zoals de 
Olympische eieren b

Maak je eigen 
Olympische eieren sport 
parcours O

Olympische eieren Wie is 
het? - spel

d
De Olympische eieren  
balsporten T

Maak je eigen 
Olympische koekjes b

Maak je eigen 
Olympische eieren 
Turnparcour B

Speel je mee met de 
Olympische eieren 
waterspelletjes? Z

De Olympische eieren 
zoektocht

Breng je kind vanaf 7u30 tot 9u15                                                                                                                                                       
Haal je kind op vanaf 16u tot 18u20                                                                                
Na een uitstap zijn we soms pas na 16u terug!                                         -                                                                                                                                                                                                                          
Geef elke dag een brooddoos met boterhammen, een drinkbus met 
water en een gezond 10-uurtje en 4-uurtje in een doosje mee. Geef 
nooit snoep, zoete koeken, chips of snacks mee.

Breng elke dag reservekledij mee en schrijf de naam van je kind overal op                                                                                                                                                                                                                     
Slapertjes mogen hun knuffel meebrengen
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A
Verhaaltje: Wat is een 
droom? Z Dromen verstopperspel Z

Het dromen monster is 
niet lief! L

Een dromen monster 
knutselen L

We maken een monster-
piñata

Z
Het dromen 
gezelschapsspel B Dromen  waterspelletjes b Het dromensportspel Z

Maak het stoute dromen 
monster niet  wakker! P

Ga je mee naar de 
dromen cinema?

A
Maak kennis met de 
Magic Bal O De Kamer onder glas L

Maak je eigen Magische 
bloem L

Verven met handen en 
voeten A Een verhaal over dromen

L
Maak je eigen 
superwoman of 
superman masker Z

Speel mee met de 
droomspelletjes N

Kijk hoe je bloem tot 
leven komt. W

Kom tot rust met de 
dromen yoga P

Ga je mee naar de 
dromen cinema?

Breng je kind vanaf 7u30 tot 9u15                                                                                                                                                       
Haal je kind op vanaf 16u tot 18u20                                                                                
Na een uitstap zijn we soms pas na 16u terug!                                         -                                                                                                                                                                                                                          
Geef elke dag een brooddoos met boterhammen, een drinkbus met 
water en een gezond 10-uurtje en 4-uurtje in een doosje mee. Geef 
nooit snoep, zoete koeken, chips of snacks mee.

Breng elke dag reservekledij mee en schrijf de naam van je kind overal op                                                                                                                                                                                                                     
Slapertjes mogen hun knuffel meebrengen
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A
Kennismaken met rupsje 
nooit genoeg Z

rupsje  nooit genoeg  
dominospel b

Rupsje nooit genoeg 
parcours L

Rupsje nooit genoeg 
races L Waar is de cocon?

L
Maken een grote 
kartonnen rups Z

zoek onderwater naar 
rupsje nooit genoeg B

Rupsje nooit genoeg 
waterspelletjes L

Maken een mooie, 
kleurrijke vlinder B

Rupsje nooit genoeg 
waterspelletjes

Z
Het viervoeterig Rupsje 
nooit genoeg spel T

Maak je eigen Rupsje 
nooit genoeg fruitsalade L

Maak je eigen Rupsje 
nooit genoeg pennenzak Z

Rupsje nooit genoeg 
dominospel Z

Rupsje nooit genoeg gaat 
op zoek naar eten

L
Maak je eigen Rupsje 
nooit genoeg met kralen O

Cijfers en letters met 
Rupsje nooit genoeg L

Maak je eigen Rupsje 
Nooit genoeg A

Het verhaal van Rupsje 
nooit genoeg O

Oei, Rupsje nooit genoeg 
is stuk.

Breng je kind vanaf 7u30 tot 9u15                                                                                                                                                       
Haal je kind op vanaf 16u tot 18u20                                                                                
Na een uitstap zijn we soms pas na 16u terug!                                         -                                                                                                                                                                                                                          
Geef elke dag een brooddoos met boterhammen, een drinkbus met 
water en een gezond 10-uurtje en 4-uurtje in een doosje mee. Geef 
nooit snoep, zoete koeken, chips of snacks mee.

Breng elke dag reservekledij mee en schrijf de naam van je kind overal op                                                                                                                                                                                                                     
Slapertjes mogen hun knuffel meebrengen
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O
Maak kennis met de 
letters van het Alfabet b

Speel mee met het 
letterparcour Z

Speel mee met de 
lettermemory T Maak je eigen letterpasta L Maak je eigen letter opa

L
Letters bestempelen met 
de vingers L Maak je eigen letter N

Experimenteer met 
letters Z

Speel mee met de 
letterbowling W

Kom tot rust met de 
letteryoga

O
Maak kennis met de 
letters van het Alfabet N

Letters tekenen met 
stoepkrijt Z Speel letter tikspelen T Maak je eigen letterpasta Z

Speel het alfabetspel met 
dopjes

L
Beplak je eigen naam met 
papiersnippers Z

Samen een lettermemory 
spelen L

Maak letters met 
zoutdeeg b

Maak je eigen 
letterparcours C

Kom tot rust met de 
letteryoga

Breng je kind vanaf 7u30 tot 9u15                                                                                                                                                       
Haal je kind op vanaf 16u tot 18u20                                                                                
Na een uitstap zijn we soms pas na 16u terug!                                         -                                                                                                                                                                                                                          
Geef elke dag een brooddoos met boterhammen, een drinkbus met 
water en een gezond 10-uurtje en 4-uurtje in een doosje mee. Geef 
nooit snoep, zoete koeken, chips of snacks mee.

Breng elke dag reservekledij mee en schrijf de naam van je kind overal op                                                                                                                                                                                                                     
Slapertjes mogen hun knuffel meebrengen
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