Ontdekkingsreis
KIDZ JEANNE

Ondek meer

Wie is
Jeanne?
Wie zaait, zal oogsten. Zoals Jeanne Baert, wier
naam we meteen verpot hebben naar onze KIDZ,
hier en daar wel eens wat verbazing rondstrooide.
Of beter gezegd: mensen om de tuin leidde. Want,
vermomd als knecht aan boord van een
expeditieschip verzamelde ze meer dan 6000
planten. Risico’s zijn er om te nemen, moet ze
gedacht hebben, en dat vinden wij ook. In KIDZ
Jeanne vinden we geen muurbloempjes maar
stimuleren we risicovol spel.
Gedaan met wortel schieten!

Lees meer

#ontdekkingsreis
Tips voor de kerstvakantie

RIJGEN MAAR

WASMANDVISSEN

BLOTEVOETENPAD

RIJGEN MAAR

Breng de natuur binnen
Dit is eentje voor de handige harry's onder ons. Alles kan je vinden in je doehet-zelf-winkel in je buurt. Even wat werk maar uren speelplezier.

Wat heb je nodig?
haakjes
touw of lintjes
stuk hout
Hoe doe je het?
Schroef de haakjes in het stuk hout vast. Maak een lintje vast aan het eerste haakje. Laat je
kindje naar hartenlust rijgen. Zorg voor variatie in het patroon en in de kleurtjes van het
touw of lint voor extra uitdaging.

#BRICOTIME

WASMANDVISSEN
Geen loze vissertjes!

Ga je mee met KIDZ Jeanne op zee? Stap aan boord en vissen maar!

Wat heb je nodig?
gekleurd papier
wasmand
touw
bamboestok of stok
tape
magneetjes
paperclips

Hoe doe je het?
Maak aan het stokje of bamboestok een touw vast met onderaan een magneet. Knip visjes uit het
gekleurd papier en plak er een paperclip op. Strooi ze uit op zee en laat je ontdekkingsreiziger er zelf
op vissen.
Kleinere reiziger? Span touwtjes tussen de openingen van je wasmand en leg er spulletjes in. Grijpen
en grabbelen maar!

Origineel
zeg!

BLOTE VOETENPAD
Durf je het aan?

Tijd voor een uitdaging! Wat als de grond niet altijd even zacht was?
Neem een risico en maak een blote voetenpad.

Wat heb je nodig?
lage dozen of bakjes
uitdagend materiaal die je in huis hebt liggen:
zand
scheerschuim
knikkers
kiezeltjes
wol
bubbelplastic
kussens
vogelvoer
...

Hoe doe je het?
Vul de bakjes met het materiaal dat je uitkoos. Laat je kind ontdekken met hun voetjes. Help en
ondersteun waar nodig. Wat vinden ze leuk? Wat vinden ze minder leuk? Ontdek het samen.

#durf

Volg je
ons?
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