
 

 

 

 Thema-thuis-tips! 
 

Hoi allemaal! De lente is, na een klein dipje afgelopen week, gelukkig 
nog in volle gang. We horen veel vogels fluiten, zien de bloemen 
groeien en overal staan prachtige bloesembomen vol in bloei. Hebben 
jullie een fijn Paasweekend gehad? Het is nog even afwachten tot 
volgende week, dan horen we of de huidige maatregelen verlengd of 
aangepast worden en of jullie dus weer naar de opvang mogen ko-
men. Tot die tijd hopen we dat jullie je kunnen vermaken met deze 
nieuwe thema-thuis-tips. Deze keer staan de (boerderij)dieren cen-
traal en hebben we ook een extraatje voor jullie! Lees snel ver-
der. Wanneer je een foto wil doorsturen naar de groep, graag! Mail 
het dan naar info@monkeydonky.nl. Veel plezier met de tips!  

Boerderijdieren (peuter)  
Een activiteit met dieren is altijd goed! In deze activiteit bouwt je kind  
weilandjes met hekken, hokken en stallen, zet er speelgoeddieren in en 
leert hoe de volwassen dieren en hun kinderen heten. Hierdoor oriën-
teert hij zich op jonge boerderijdieren en leer hij hun namen. Gebruik 
hiervoor kleine speelgoeddieren die je vast in de speelgoedbak hebt 
liggen. Ga op zoek naar volwassen dieren en hun jongen. Gebruik een 
vel groen papier voor het gras en blauw papier voor het water. Gebruik 
(kapla)blokjes om hekken en stallen te maken. Geen blokjes? Alumini-
umfolie werkt ook prima! Laat je kind eerst onderzoeken welke dieren 
er zijn. Wie weet kent hij al veel dieren bij naam. Stel veel vragen en 
bespreek alles wat aan bod komt bij deze dieren. Denk aan voeding, 
waar ze leven en wat voor geluiden ze maken. Speel samen met de die-
ren en bouw zo je eigen thuisboerderij!  

Knor, miauw, boe! (baby/dreumes)  
Ook voor de kleinste kinderen hebben we een leuke activiteit. Je kind 
geniet van een liedje waarin het wordt uitgenodigd om zelf geluiden 
van een (boerderij)dier te maken of te imiteren. Hierbij neemt het ver-
schillende geluiden waar en imiteert deze. De dieren worden aan het 
geluid dat ze maken gekoppeld en zo leert je kind begrippen rondom 
(boerderij)dieren kennen. Zoek voorbeelden van jonge dieren bij el-
kaar, bijvoorbeeld knuffelbeesten of speelgoeddieren. Plaatjes van 
dieren, zoals in een boek of uitgeprint op papier zijn ook prima! Ga met 
je kind op schoot zitten en pak een dier of boekje. Hoe reageer je kind 
op het dier? Maakt het zelf al een geluid? Reageer door mee te doen! 
Maak het extra leuk en luister samen naar het liedje Op de dierenboer-
derij, van Dirk Scheele! Zoek hem op op YouTube en zing mee!  

Knutseldefrutsel 
Dieren zijn leuk en leerzaam! En heel makkelijk te knutselen met bij-
voorbeeld kartonnen bordjes! Zo kan je bijvoorbeeld een leuke kip 
knutselen. Of ga op zoek naar watten of draadjes van wol en maak een 
schaapje! Wil je aan de slag met verf? Pak dan de roze verfbus en maak 
een varkentje. Met kartonnen bordjes kun je heel veel maken, kijk maar 
eens op ons Pinterestbord waar we veel voorbeelden hebben voor jul-
lie. Ook hebben we nog een extraatje voor jullie! Joeppie, onze leveran-
cier van knutselspullen heeft speciaal voor jullie, een kortingscode van 
10% op een bestelling voor knutselspullen. Gebruik de code MD2020 bij 
je bestelling op www.joeppiewinkel.nl. Hier is naast knutselspullen ook 
veel ontwikkelingsgericht speelgoed te vinden!  
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