
Dag lieve vriendjes, 

De lente is al begonnen… 

Het zonnetje schijnt al wat meer en we zien in de tuintjes de bloemetjes groeien. 

Misschien hebben jullie wel zin om een bloemetje te kleuren of te schilderen of te knutselen. 

We tonen jullie dan ook graag hoe je dat kan doen. 

 

 

Schilderen en stempelen van een hyacint. 

 

       Wat heb je nodig ? 

       . wit papier 

       . verf 

       . penseel 

       . wattenstokjes 

       Schilder op een wit blad de stengels van je bloem. 

       Bind met een elastiekje enkele wattenstokjes samen en stempel dan  

       de bloemetjes van je hyacint. 

 

 

 

 

 

Knippen en stempelen van een lentebloem 

    

      Wat heb je nodig ? 

      . wit papier 

      . verf 

      . groen papier 

      . schaar 

      . lijm 

      Knip de stengel en de stengelblaadjes en kleef deze op je wit papier. 

      Kies een kleurtje en schilder je hand vol met de gekozen kleur. 

      Druk je hand af op de stengel en je bloem is klaar. 

 

 

 

 

 

 



 

Schilderen van lentebloem met vork 

 

   Wat heb je nodig ? 

   . vork 

   . verf 

   . wit papier 

   . penseel 

 

Doe verschillende kleurtjes verf op een karton of papieren bord. 

Dop je vork in de verf en druk deze af op je blad. 

Doe dit met de verschillende kleurtjes verf. 

Schilder nadien de stengels en stengelblaadjes erbij. 

Klaar is je mooi werkje !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Of hebben jullie thuis duplo of clickx ?  Dan kunnen jullie hiermee ook bloemetjes bouwen. 

Kijk, hier zijn enkele voorbeelden. 

Proberen maar ! 

              

 

             

 

 

 



 

 

 

 

  



We weten dat we ook héél wat vriendjes hebben die graag een tekening kleuren. 

Daarom deze twee mooie tekeningen om in te kleuren. 

 

 

 

 

 

  



En van al dat werken worden we misschien wel een beetje moe… 

Dan kan je nog eventjes rustig in de zetel naar een leuk filmpje kijken ivm. de lente. 

Veel kijkplezier ! 

 

           youtube het zandkasteel bloemenwinkel 

Sassa en Toto spelen binnen, maar dan ineens ruiken ze iets heel lekkers. Waar komt die geur vandaan? Ze gaan 

hun neuzen achterna en ze komen uit in de tuin…Daarna spelen Sassa en Toto in hun zelfgemaakte 

bloemenwinkel. Sassa maakt een mooi boeket voor Koning Koos. 

 

https://schooltv.nl/video/het-zandkasteel-groeien-en-bloeien/ 

Het is lente! In de lente worden nieuwe dieren geboren, en gaan bloemen en bomen groeien. 

 

 

https://schooltv.nl/video/het-zandkasteel-naar-buiten/ 

Sassa en Toto willen straks lekker buiten picknicken. Het is al lente! Koning Koos vindt het geen goed idee. De 

zon schijnt wel, maar het waait zo hard! Als de wind weg is, kunnen ze naar buiten. Maar wat een vervelende bij 

zoemt daar rond! 

 

Dat was het voor deze keer. 

Hou de website zeker goed in het oog want binnenkort staat er terug wat nieuw op voor jullie !  

Daaaag lieve vriendjes, tot de volgende keer. 

Dikke knuffel, 

Juf Joke en Juf Hilde 

 

 

 

 

 

 


