
 

LETTERPRET! 
week van de buitenschoolse kinderopvang  

23 tot 27 oktober 2017 
 
 
 
 

Een organisatie van het Vlaams Platform Buitenschoolse Opvang in samenwerking met de lokale Buitenschoolse Opvanginitiatieven       
v.u.: Vlaams Platform Buitenschoolse Opvang  De Vunt 17, 3220 Holsbeek 



 
 



INHOUD 
 

 

1 Letters ............................................................................................................. 4 

1.1 Letters?! ..................................................................................................... 5 

2 Inspiratie voor activiteiten met kinderen ......................................................... 6 

2.1 Vertellen anders bekeken ............................................................................ 6 

2.2 Letterspelletjes ............................................................................................ 9 

2.3 Actief met letters ....................................................................................... 12 

2.4 Creatief met letters .................................................................................... 14 

2.5 Koken met letters ...................................................................................... 17 

2.6 Fantasie met letters ................................................................................... 18 

2.7 Inspiratie voor gezellige leeshoekjes .......................................................... 19 

3 Samen met ouders en buurtbewoners ........................................................... 23 

3.1 Buurt ........................................................................................................ 23 

4 De wedstrijd .................................................................................................. 24 

5 Promotiemateriaal ......................................................................................... 25 

5.1 De affiche ................................................................................................. 25 

5.2 Vlaggen en spandoeken ............................................................................ 25 

5.3 Facebook .................................................................................................. 25 

6 Contactpersonen: Leden Vlaams Platform Buitenschoolse Opvang ............. 26 

7 Bijlagen ......................................................................................................... 27 

7.1 Bijlage 1: Flyer .......................................................................................... 27 

7.2 Bijlage 2: Tekenblad .................................................................................. 27 

 

 
 
 
 
 
 
 



Inspiratiemap Week van de Buitenschoolse Kinderopvang 2017: Letterpret!                                 Pagina 4 van 27                           

1 Letters 

Letters?! 
Het alfabet kent 26 letters. 
6 klinkers en 20 medeklinkers. 
Letters vormen woorden,  
woorden vormen zinnen… 
 
In het onderwijs heeft men veel aandacht voor de cognitieve aspecten van taal. 
Er wordt heel gericht gewerkt aan de taalontwikkeling van kinderen.  Lezen, voorlezen, 
verhaaltjes navertellen, gedachten en gevoelens in woorden uitdrukken, lezen en begrijpen, 
liedjes zingen,… 
 
Maar kan je met letters nog meer? 
Kan je er mee knutselen? Kan je er mee koken?  Kan je er mee op pad gaan, dansen, 
springen, op ontdekking,… 
 
Buitenschoolse activiteiten laten kinderen toe op een ongedwongen en speelse manier taal 
te gebruiken vanuit hun ervaringen. 
In de buitenschoolse kinderopvang proberen kinderen dingen uit.  Ze fantaseren, denken na, 
discussiëren, stellen vragen, maken ruzie,… 
 
Wij, vanuit het Vlaams Platform Buitenschoolse Kinderopvang, kiezen ervoor om ze dan ook  
dit jaar in de verf te zetten, die letters. 
 
 

           
 
 
 
 
We dagen onszelf uit creatief om te gaan met letters, woorden, gebaren, mimiek,… 
Letters die ons doen dromen, letters om creatief mee te zijn en zot te doen. 
 
Aan de hand van allerlei spelletjes voor groot en klein, knutselactiviteiten, filosofische 
gesprekken, beweegtips, muziektips en leestips willen we dit boeiende onderwerp 
voorstellen. 
Daarnaast dagen we jullie, zoals elk jaar, uit om ook ouders en buurt te betrekken bij de 
Week van de Buitenschoolse opvang.  
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1.1 Letters?! 

Er zijn er 26 in ons alfabet. 
Je hebt ze in verschillende maten en vormen 
 
 

                        
 
 
Ze vormen allemaal woorden en zinnen en vertellen ons iets over wat we doen/willen doen 
en gaan doen. 
 
Voor de ene zijn letters onlosmakelijk verbonden met lezen en voorlezen. 
Een activiteit die ingebakken zit in de werking en altijd heel wat belangstellenden lokt. 
 
Tijdens de week van de buitenschoolse kinderopvang gaan we voor heel wat 
 

  
 
We willen met deze map iedereen in de kinderopvang aanzetten om breder te kijken, eens 
zot te doen, buiten de lijntjes te kleuren. 
 
Poppenkast, raadsels, taalspelletjes, een schatkaart ontcijferen, zelf een brief schrijven, 
briefpapier ontwerpen, toneel spelen, muziek maken,… 
Een heleboel inspiratie om aan de slag te gaan! 
 
  
Maar… beginnen doen we toch met een verhaaltje.  
 
Het boek zonder tekeningen (B.J. Novak) 
 
Dacht je dat een boek saai is als er geen tekeningen in staan? Dan heb je dat mis. Want dit 
boek met niks dan woorden is NIET saai. Lees. Pas op: elk woord moet luidop gelezen 
worden. Ook een woord als BLORK of BLUURF. Zelfs als er staat: 'Ik ben een aap.' Wie dit 
boek voorleest, wordt op slag een KOMIEK. Je publiek komt niet meer bij van het lachen. 
Wees dus gewaarschuwd! 
 
Kijk eerst eens op onderstaande link. Wim Helsen toont alvast hoe het moet! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QT_gCuv3WNQ 

  

https://www.lannooshop.be/nl/bj-novak
https://www.youtube.com/watch?v=QT_gCuv3WNQ
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2 Inspiratie voor activiteiten met kinderen 

2.1 Vertellen anders bekeken 

 

 
 
 

 
Vertelstenen: 
 
Het liefst gebruik je hiervoor gladde stenen met 
ronde vormen.  Als je een aantal stenen hebt, 
mogen de kinderen daar zelf een plaatje op 
schilderen. 
Tot slot leg je de stenen willekeurig naast elkaar 
en moedig je de kinderen aan om een verhaal te 
vertellen 

 

 
Story- Cubes: 
 
Werp de dobbelstenen en laat de kinderen een 
verhaal vertellen met de 9 afbeeldingen.   
Er zijn verschillende thema’s: reizen, de ruimte, 
geneeskunde, sporten, sprookjes, de 
prehistorie,… 
Uren fantasierijke pret voor alle leeftijden.  Er is 
maar één regel: elk verhaal is goed! 

 

   
 

 
Verhalen projecteren en vertellen: 
 
Een activiteit die tot de verbeelding spreekt.  
Tekenen, vertellen, verbeelding, fantasie,… 
 
 

 

 

 
Poppenkast: 
 
Bij wie roept dit woord geen goede herinneringen 
op?   
Poppenkast helpt kinderen op een betrokken en 
uitdagende manier hun fantasie te ontwikkelen. 
De kleinsten kunnen luisteren naar een 
poppenkastverhaal, de iets groteren kunnen er 
misschien wel een bedenken. 

 

 
 

 
Vertelschort: 
 
Om eindeloos verhalen te verzinnen en te 
vertellen. 
 
 
 
 
 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=KwUun2M0&id=C8DD90BD36B6A26FFC36BE3B4B00F16F95C634F3&q=story+cubes&simid=608023175543587743&selectedIndex=2
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De Kamishibai: 
 
De kamishibai is een verteltheaterkastje waarin 
grote prenten (A3) kunnen worden geschoven. 
Op de achterzijde van die prenten staat een 
verhaal dat de kamishibai-verteller voorleest of 
vertelt. Bij elke nieuwe episode verschuift de 
verteller een prent uit het kastje, en vertelt hij/zij 
verder: beeld en taal gaan perfect samen. Een 
kamishibai-vertelling heeft iets weg van een 
vertraagde animatiefilm. 
 
Loop even binnen bij de bibliotheek van je 
dorp/stad.  Ze kunnen je vast en zeker verder 
helpen met vertelplaten. 
 

 
 

 
 
 

 
Meertalige vertelkiosk: 
 
De mobiele kiosk werd ontworpen in de vorm van 
een kamishibai-theatertje met een digitaal 
touchscreen bovenop een boekenkast. Via het 
touchscreen kunnen kinderen op een snelle en 
makkelijke manier een verhaal in een taal naar 
keuze kiezen en laten afspelen waarbij ze zowel 
de voorlezer als de prenten te zien krijgen.  
 
Het voordeel van de vertelkiosk is dat hij 
permanent opgesteld kan worden en kinderen er 
zelfstandig mee aan de slag kunnen. Het 
bespaart je de zoektocht naar anderstalige 
boeken en voorlezers.  
 
Je kan de vertelkiosk gratis ontlenen via 
rein.callewaert@foyer.be 

 

 

 
Geheimtaal; p-taal 
 
P-taal is een soort geheimtaal die wordt gevormd 
door na elke klinker midden in een woord 
een p te zetten en daarna diezelfde klinker te 
herhalen. 
 

bv. Hallo> Hapallopo; Goedenavond > 
Goepoedepenapavopond; Hoe gaat het met 
u? >Hoepoe gaapaat hepet mepet upu? 
 

 

 
 

 
De  verteldoos of –zakje: 
 
Met een verteldoos of –zakje kan je een boek op 
een interactieve manier vertellen. In de doos of 
de zak stop je voorwerpen die met het verhaal te 
maken hebben. Tijdens het vertellen haal je de 
voorwerpen boven. Ze kunnen op een 
activerende manier gebruikt worden. Zo kan je al 
spelend een verhaal vertellen en de kinderen 
langer boeien.  
Bv. boekje over wassen: in een zakje een  

mailto:rein.callewaert@foyer.be
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geheimtaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klinker_(klank)
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Inhoud vertelzakje 
 

Boekje: Eten (Liesbeth Slegers) 
 

 
Thema 

 

 
Eten 

 
Materiaal 

 

 
Slab, bord, drinkbeker, lepel 

 
Inleidende 
activiteit 
 

 
Spelletje in de keukenhoek 

 
Vervolgactiviteit 
 
 

 
Samen cake maken/ samen 
met kinderen fruit klaarmaken 
voor 3uurtje 

 
Liedjes en 
versjes 

 
Aan tafel 
 
 

 
Spelletjes 

 
Puzzel over eten, 
kleurprent,… 

 
washandje, zeep en handdoek verzamelen. 
Kinderen kunnen zich dan wassen, inzepen en 
afdrogen.  
 
De voorwerpen zorgen niet alleen voor een 
interactieve manier van vertellen. Ze visualiseren 
wat je zegt en ondersteunen zo je taal. Dit kan 
kinderen helpen het verhaal beter te begrijpen.  
 
 
Wat steek je allemaal in de zak of doos? 
-het boekje of de vertelplaten voor de kamishibaï; 
-voorwerpen die bij het boekje of het thema 
passen; 
- liedjesteksten en versjes of zelfs een cd; 
-instructies voor spelletjes en de nodige 
materialen; 
-voorleestips voor collega’s en voor ouders; 
-een handleiding voor activiteiten en de nodige 
materialen; 
-een overzicht van de inhoud, zodat je tas of 
doos volledig blijft. 

 

 

 
 



2.2 Letterspelletjes 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Dixit: 
 
In dit spel kiest een speler in het geheim een 
kaart en geeft daarover een hint voor zijn 
medespelers. De hint kan een woord zijn, een 
stuk van een liedje, een raadselachtige zin,... De 
andere spelers kijken in hun eigen handkaarten 
en zoeken een kaart die bij deze tip zou kunnen 
passen. Dan worden de gekozen kaarten en de 
kaart waar het echt over gaat onder elkaar 
gemengd en open gelegd. Wie de juiste kaart 
eruit haalt, wordt beloond. Wordt de kaart van 
een medespeler aangeduid, dan ontvangt ook hij 
hier punten voor. 
 
Leeftijd: +8 jaar 
Aantal spelers, versi odessey: max 12 

 
 
 

   

 
Codenames: 
 
Een spannend woordspel. Word lid van een 
geheime dienst en ontdek de identiteit van de 
spionnen. Ieder hoofd van de geheime dienst 
geeft aanwijzingen door één ding te noemen dat 
van betrekking is op meerdere woorden op tafel. 
Zijn teamgenoten proberen de woorden van hun 
kleur te raden zonder daarbij spionnen van de 
tegenstander aan te wijzen. 
 
Leeftijd: +10 jaar 
Aantal spelers: 2-8 
 

 

 

 
Rummikub letters: 
 
Wie is het eerst al zijn letters kwijt?! 
 
Leeftijd: + 6 jaar 
Aantal spelers: 1-4 
 

 
 
 
           

 

 
Junior Scrabble: 
 
Junior Scrabble is speciaal ontworpen om jonge 
kinderen op hun eigen niveau een spel als 
Scrabble te laten spelen. De doos bevat twee 
spellen: één voor jongere kinderen (ongeveer 
van 5 tot 8 jaar) en één voor iets oudere kinderen 
(7 jaar of ouder). Beide spellen maken de 
kinderen vertrouwd met het alfabet, nieuwe 
woorden en de spelling van deze woorden.  
 
Leeftijd: vanaf 5  jaar 
Aantal spelers: 2-4 
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Pim Pam Pet: 
 
Het bekende vraag- en antwoordspel. 
Wie is het snelst en beantwoordt als eerste de 
vraag met de juiste beginletter?! 
 
Leeftijd: +8 jaar 
Aantal spelers: 2-10 
 

 

 
Woord Zoeker!: 
 
Vind als eerste het juiste woord in dit snelle 
woordspel. Heb je het woord gevonden, knijp dan 
in de piepende totem en leg de lenzen in jouw 
kleur op het bord. 
 
Leeftijd: +7 jaar 
Aantal spelers: 2-4 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Categorieënspel: 
 
De deelnemers bepalen zelf met hoeveel 
categorieën het spel gespeeld wordt.  Als je met 
4 kinderen speelt, kan je bijvoorbeeld iedereen 
een categorie laten verzinnen. Vb; beroepen, 
automerken, meisjesnamen, dieren, landen, … 
De eerste speler begint met het opzeggen van 
het alfabet in zijn hoofd.  Speler 2 zegt stop.  
Speler 1 geeft de letter van het alfabet waar hij/zij 
gestopt is.  Nu is het de bedoeling om zo snel 
mogelijk bij elke categorie een woord te 
verzinnen met deze letter.  Wie eerst klaar is, 
roept stop!  Je krijgt een punt als je woord correct 
is en niemand anders dit woord heeft gekozen. 
Wie haalt de meeste punten binnen?! 
 

 

 
 

 
Doorgeefzinnen: 
 
Alle kinderen op een rij.  Het eerste kind verzint 
een lange zin en fluistert dit in het oor van het 
volgende kind enz. 
Hoe komt deze zin bij het laatste kind terecht?! 
 

  
Ik ga op reis en neem mee 
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Woordslingers: 
 
De spelers vormen met de laatste letter van het 
vorige antwoord een woord uit de categorie op de 
kaart (bv. dieren, werktuigen, activiteiten,…).  
 
Bijvoorbeeld in de categorie DIEREN: hond -> 
dolfijn -> neushoorn -> nijlpaard, etc. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het begint met de 
letter... : 
De vraag "Ik zie, ik zie wat jij niet ziet" wordt door 
een spelers beantwoord met: "Hoe mag het 
klinken" waarop de 1

e
 letter van het voorwerp 

gegeven wordt. 
 
De overige deelnemers mogen dan om de beurt 
raden wat het zou kunnen zijn. Degene die de 
vraag heeft gesteld, antwoordt alleen 
met ja of nee. Wordt het voorwerp geraden, dan 
is de rader aan de beurt de vraag te stellen. 
Het is natuurlijk zaaks om een zo onwaarschijnlijk 
mogelijk ding te kiezen, want wordt het niet 
geraden, dan mag men nog een keer. 
 

 

 
Alfabet memory: 
 
Print elk alfabet 2x af op stevig ondoorzichtig 
papier en knip de letters in even grote vlakken. 
Gebruik 1 alfabet of mix letters van verschillende 
alfabetten door elkaar. 
 
Speel het spel met 2 tot 4 spelers vanaf een jaar 
of 3. Ben je met een grotere groep, maak dan 
teams.  
Probeer zoveel mogelijk twee dezelfde kaartjes 
om te draaien.   
 
Voorbereiding 
Schudt de kaartjes en leg ze neer, met het 
plaatje naar beneden. Begin met hele jonge 
kinderen met een 2 of 3 paren. En bouw dit op 
naarmate ze het spel beter begrijpen en 
gemakkelijker kunnen onthouden. 
 
Spel 
Speel in de richting van de klok. Als je aan de 
beurt bent, draai je een kaartje naar keuze om. 
Daarna draai je een tweede kaartje om. Als 
de kaartjes gelijk zijn, dan pak je de  twee 
kaartjes van tafel. Nu mag je nog een keer! Tot je 
twee kaartjes hebt omgedraaid die géén paar 
vormen. 
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Als je twee kaartjes omdraait die niet gelijk zijn, 
draai je ze (nadat iedereen ze heeft kunnen zien) 
weer om. Je laat de kaartje op dezelfde plaats 
liggen. De volgende speler is aan de beurt.  
 
Ga zo door tot alle kaartjes op zijn.  
 

 
 

2.3 Actief met letters 

 

          
 

 
Zoeken maar: 
 
Zoek bij elke letter een voorwerp dat je kan 
vinden in de opvang. 
Je kan er ook een wedstrijd van maken tussen 2 
teams of tussen de begeleiders en de kinderen… 

 
 

 

 
Eendjes vissen: 
 
Maak een leuke variant op eendjes vissen.  Hang 
onderaan letters of woorden en laat de kinderen 
hiermee een woord of een zin maken. 
Wie maakt het langste woord? 
Wie de gekste zin? 

 

 

 
 

 
Letterwaterpret: 
 
Leg allemaal letters onder de waterspuiter. 
Wie vindt de letter T en de letter R,… 
 
Speel in teams of individueel. 
Bedenk met de letters woorden of … 
 

 

  
 
Speurtocht: 
 
Stippel een route uit, maak foto’s en het avontuur 
is begonnen. 
 
Je kan de kinderen ook zelf een toch laten 
uitstippelen voor een andere groep. 
 
Onderweg nog wat actieve opdrachten: 
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Letterfotografen: 
 
Ga binnen of buiten op zoek naar voorwerpen 
waar je een bepaalde letter in kan terugvinden. 
Dit kan een boom zijn waar je de letter P in ziet 
of een verkeersbord waar je de letter O in ziet … 
 
Achteraf maken jullie een leuke collage, 
tentoonstelling,… 

 

 

 
Letters/woorden uitbeelden: 
 
De kinderen verdelen zich in teams. Van elk 
team moet 1 iemand raden welk woord de 
andere teamleden uitbeelden. De teamleden die 
het woord moeten uitbeelden trekken een briefje. 
De verschillende teams moeten om ter snelste 
raden welk woord de uitgebeelde letters vormen.  
 
Start met woorden van 2 letters, dan 3 letters,… 

 

 
 
 
 
 

 

 
Workshop Koninklijke bibliotheek van België ‘Het 
handschrift van A tot z’ 
 
Hoe wordt een handschrift gemaakt en welke 
materialen zijn er voor nodig? Hoe ziet 
perkament eruit? Waarom zijn sommige kleuren 
onbetaalbaar en hoe worden ze gemaakt? Om 
helemaal in de sfeer te komen, proberen we zelf 
met ganzenveer en inkt te ontdekken wat 
monnikenwerk nu echt betekent 
 
Duur: 90’ 
Prijs: € 5 / persoon 
Doelgroep: van 8 tot 88 jaar (uitleg op maat van 
de groep) 
Adres: Kunstberg, 1000 Brussel 
 
https://www.kbr.be/nl/het-handschrift-van-a-tot-z 

 

 

https://www.kbr.be/nl/het-handschrift-van-a-tot-z


Inspiratiemap Week van de Buitenschoolse Kinderopvang 2017: Letterpret!                                 Pagina 14 van 27                           

2.4 Creatief met letters 

 

 
 

 
Letterkast: 
 
Maak samen met de kinderen een letterkast. 
Verzamel uit de opvang voorwerpen die in de 
kast kunnen. 

 

 
 

 
 
De voorleesstoel:      
 
Tover samen met de kinderen een oude stoel 
om tot voorleesstoel. 
Met verf, stof,… iedereen creatief! 

 
                                      

 

 
 

 
Briefpapier/ kaartjes ontwerpen: 
 
Met verf, kleurtjes, plakken, knippen, stempelen, 
met restjes stof,… 
 
Eindeloos variëren! 

 

   
 

 
Maak een pennentafel: 
 
Een tafel vol met pennen.  Allerlei soorten, 
maten, vormen, pennen met glitters, 
toverpennen, vulpennen, gekleurde pennen, … 

 
 
 
 

 

 
Koelkastpoëzie  
 
bestaat uit woord -en lettermagneetjes die je 
kunt vastplakken op de koelkast en waar je 
vrolijke, grappige, lieve zinnen of poëzie van 
kunt vormen. Deze kinderversie bevat maar liefst 
510 woorden en lettertjes! 
Te verkrijgen bij de Banier! 
 
Write Around the world 
 
Een leuke manier om in contact te staan met de 
wereld. 
Het spannend afwachten op de post met 
brieven, op leuk briefpapier, verschillende 
postzegels, foto’s,… 
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Schrijf je met je IBO in en kom in contact met 
leeftijdsgenoten van over heel de wereld. 
 

http://www.ipf-penfriends.com/ 

 

 
 
 
 
 

 

 
Plakken met tijdschriftletters: 
       
Dit heb je nodig: 
Verschillende tijdschriften en kranten 
Scharen en lijm 
Papier 
 
Wat ga je doen: 
De kinderen zoeken uit tijdschriften en kranten 
bijvoorbeeld de eerste letter van hun naam. 
Deze worden uitgeknipt en opgeplakt op een vel 
papier. 
Je krijgt zo een blad met heel veel dezelfde 
letters in een ander lettertype en een andere 
kleur; een 1-letterblad. 
  
Opmerkingen: 
Je kunt de kinderen ook laten werken met een 
andere letter, maar die moet je dan wel 
introduceren.  
Oudere kinderen kan je ook een brief laten 
schrijven met uitgeknipte letters. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Zeepletters maken: 
 
Dit heb je nodig: lettervormpjes, gietzeep (vind je 
online of in de hobbywinkel), eetbare kleurstof, 
aluminiumfolie, hittebestendig potje, essentiële 
olie 
 
Wat ga je doen: 
Leg je vormpjes klaar op een vel aluminiumfolie. 
Doe enkele stukjes gietzeep samen met de 
gewenste kleurstof en de essentiële olie in een 
hittebestendig potje en smelt in de 
microgolfoven. Let wel, de zeep smelt snel dus 
hou je microgolf in de gaten. Eens de zeep 
gesmolten is, moet je vlug handelen, want de 
zeep stolt ook heel snel. Giet de gekleurde, 
vloeibare zeep in een vormpje en laat een 
kwartier uitharden. Duw het vormpje enkele 
seconden goed tegen het vel aluminiumfolie 
zodat er geen zeep ontsnapt langs onder. Duw 
de zeepjes voorzichtig uit de vorm. 
Experimenteer met verschillende geuren en 
kleuren! 
 
Opmerking: 
gebruik zeker gietzeep en versmelt geen restjes 
van gewone stukken zeep. 
http://www.demorgen.be/lifestyle/zeepletters-zo-
maak-je-het-b9e098322/  

http://www.ipf-penfriends.com/
http://www.demorgen.be/lifestyle/zeepletters-zo-maak-je-het-b9e098322/
http://www.demorgen.be/lifestyle/zeepletters-zo-maak-je-het-b9e098322/
https://www.creazeepbron.nl/a-44905970/alfabet/1-alfabet-zeep-letters/
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Stempelen op muziek: 
   
Dit heb je nodig: 
Sponsjes, scharen 
Verf en schoteltjes 
Grote witte vellen papier 
Eventueel verf schorten 
Muziek en cassetterecorder  
 
Wat ga je doen: 
Je geeft alle kinderen een sponsje. 
Van dit sponsje maken de kinderen een letter. 
Daarna geef je alle kinderen een groot blad wit 
papier, A3. 
Op dit blad gaan ze op de maat van de muziek 
stempelen met hun sponsje.  
De sponsjes kunnen van elkaar geleend worden, 
zodat je verschillende letters door elkaar heen 
kunt stempelen.  
 
Opmerkingen: 
Je kunt ook  aardappels gebruiken in plaats van 
sponsjes.  
 

 
 

 
 

 

 
Cadeau labels maken: 
 
Wat heb je nodig: 
stevig papier eventueel met een design op één 
kant. Zo kun je op de achterkant een tekst 
schrijven. Een perforator, touw (of iets 
soortgelijks), schaar, lijm, glitter of ander 
versiergerief en potlood/pen. Eventueel een mal 
voorzien voor de labels of de labels gewoon zelf 
uitknippen. 
 
Wat ga je doen: 
Ofwel krijgen de kinderen een voorgemaakte 
label ofwel knippen de kinderen dit zelf uit dik 
papier uit. Maak met de perforator een gaatje in 
het label. Wie wil kan een tekstje schrijven op de 
blanco zijde van het label. Schrijf met de lijmstift 
de beginletter van de naam en strooi glitter op de 
bedrukte zijde van het label. Schudt het 
overschot van de glitter af.  
 
Opmerking: 
Je kan ook ander versiermateriaal gebruiken bv. 
gekleurde snippers, confetti, wol,… 
 

 
 
 

 
Maak je eigen graffiti tag muur: 
Een tag is een gestileerde handtekening of 
symbool van een graffitischrijver, over het 
algemeen in 1 kleur. Sommige tags bevatten 
cryptische boodschappen of informatie over de 
schrijver zoals zijn of haar eigen naam en 
initialen van zijn of haar crew. Bij het ontwerpen 
van tags ligt de focus minder op esthetiek en  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Graffiti
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meer op snelheid opdat de graffitischrijver niet 
betrapt wordt door de politie. 
 
Opmerking: 
Krijtspray is dé oplossing voor tijdelijke graffiti. 
De Krijtspray spoelt na enkele regenbuien of na 
een schrobbeurt weg. Krijtspray is te gebruiken 
op nagenoeg alle ondergronden, zelfs op zand.  

2.5 Koken met letters 

 

 
 

 
Letterkoekjes: 
 
Samen deeg maken en je eigen “koekjesnaam” 
maken! 
Yammie! 

 
 

 
 

 
Woordzoeker: 
 
Stop alle ingrediënten in een woordzoeker. 
Laat de kinderen de puzzel oplossen en alle 
ingrediënten verzamelen. 
Koken maar! 

 

 
 

 
Pannenkoekentaart: 
 
Maak kennis met Pettson en Findus. 
 
Een heerlijk kabbelend verhaaltje waarin allerlei 
dingen gebeuren, waardoor het maken van een 
pannenkoekentaart nogal lang duurt. 
 
Ga daarna zelf aan de slag.  Wie stuurt ons een 
foto van jullie knotsgekke/superlekkere 
pannenkoekentaart?! 

   
De Gruffalo 
 
Dit mooie prentenboek vonden we op de website 
van Mevrouw kinderboek.  Ze helpt je kind(eren) 
aan het lezen te krijgen en te houden.  
Leesplezier, daar gaat het om. 
Iemand zin om zelf slangenpastei te maken? 
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https://mevrouwkinderboek.nl/2011/10/04/gruffalo/ 
 

 
 

2.6 Fantasie met letters 

 

 
 

 
 

 
Postkantoor: 
 
Ga met de kinderen op bezoek in het 
postkantoor.   
Wie werkt er, wat gebeurt er met de brieven, de 
pakjes,… 
Creëer jullie eigen postkantoor binnen de 
buitenschoolse opvang. 
 

 

 
 

 
Kan er iemand de post rondbrengen? 
 
De postbode moet op ronde! 
Maak je tas klaar, alle brieven er in. 
Misschien moeten jullie eerst een brievenbus 
knutselen of een briefje schrijven naar mama en 
papa,… 

 
 

 

 
 

 
Geheime agenten: 
 
De agenten zijn bezig met een geheime missie. 
Op de basis komt een vreemde boodschap aan. 
Aan de geheime agenten om deze te ontcijferen. 
 
Hang er een zoektocht aan vast en deze activiteit 
wordt nog een stuk spannender. 
Misschien komen ze zo wel te weten waar het 
moordwapen is verstopt? 
Of is het de weg naar hun held 007? 
 
 
 

https://mevrouwkinderboek.nl/2011/10/04/gruffalo/
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Wie kan dit ontcijferen? 
 
Verzin je eigen geheime schrift. 
Schrijf brieven naar elkaar om te ontcijferen. 

 

 

 
De detective vertelt een verhaal: 
 
Verdeel de kinderen in een paar groepen. 
Voorzie in spiegelschrift verschillende 
geschreven nonsens woorden en echte woorden. 
Als echte detectives krijgen de kinderen een 
spiegel als hulpmiddel om op zoek te gaan naar 
de bestaande woorden geschreven in 
spiegelschrift. Met de gevonden bestaande 
woorden maakt elke groep een eigen verhaal. De 
groep met het spannendste verhaal wint. 

 

 
 

2.7 Inspiratie voor gezellige leeshoekjes 

 

Een afspraak met je lievelingsboek. 
Creëer een knus en gezellig leeshoekje. 

Hier alvast wat inspiratie… 
 
 

 

                       
 



Inspiratiemap Week van de Buitenschoolse Kinderopvang 2017: Letterpret!                                 Pagina 20 van 27                           

                            
 

          
 
 
 

 

 
 

 
 
Een atlas boordevol boeiende weetjes over 
fauna, flora, cultuur, bevolking, enz…  Wat zijn 
de populairste voornamen in China?  Welke 
vissen vind je in de Indische Oceaan?  Wat zijn 
de nationale sporten van Canada?  Waar eten ze 
kötbullar? 

 

 
 
 
 
 

 
Tom Schamp neemt je in dit boek mee op een 
fantastische reis naar een kleurrijke wereld.  Met 
Otto en personages als oom Tom Tom, Dr Demol 
en Professor De Vos ontdek je vreemde huizen, 
lekkere vruchten, grote boten, mooie 
muziekinstrumenten, exotische planten en zoveel 
meer. 
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Hoe langzaam gaat een slak?  Zijn beestjes bang 
in het donker?  Waarom lopen mieren in een 
rijtje?  Lees het allemaal- en nog veel meer- in dit 
bijzondere beestjesboek.  Ontmoet allerlei 
vliegende, stekende en wriemelende beestjes 
van over heel de wereld.  Ontdek wat ze eten, 
hoe ze jagen, wie er op het water kan lopen,… 

 

 
 

 
De stripachtige figuur Wally gaat op reis naar 
verschillende drukbezochte locaties (station, 
strand, vliegveld, camping enz.). Hij gaat daar op 
in de krioelende mensenmenigte waarin van alles 
gebeurt. Eerste opzet van dit platenboek in groot 
formaat is het ontdekken van Wally tussen de 
honderden mensen op de cartoonachtige, 
gedetailleerde tekeningen in kleur, afgebeeld op 
telkens een dubbele bladzijde. Aan het slot wordt 
vervolgens een nieuwe opdracht gegeven en 
begint het speuren van voor af aan. Het boek 
bevat voor iedere locatie nog eens +/- 20 
opdrachten zodat de brede doelgroep, kinderen 
van 5-12 jaar, volop spel/zoekmogelijkheden 
heeft. 

 

 
 

 
 

 
Doodles & letters van auteur Marieke Blokland is 
bedoeld voor iedereen die zijn of haar teken- en 
kleurvaardigheden verder wil ontwikkelen. In dit 
rijk geïllustreerde boek staat stap voor stap hoe 
simpele doodles uit kunnen groeien tot mooie 
illustraties voor bijvoorbeeld een art journal of 
eigen kleurplaat. Het bevat veel informatie over 
teken- en kleurmaterialen en praktische 
oefeningen om vooral veel te doodlen, te tekenen 
en letter art te maken. Voor iedereen die een 
stap verder wil dan inkleuren! Je hebt geen 
ervaring nodig, iedereen kan dit! 
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Opa Brom heeft een winkeltje vol met letters: 
grote letters en kleine letters. Maar niet 
iedereen weet wat je nu eigenlijk met letters 
kunt dóén. Gelukkig kan opa dat heel goed 
uitleggen, want... 

In een wereld zonder letters 
zonder woordjes, zonder zinnen 
kunnen mensen - groot en klein 
natuurlijk niet zoveel beginnen! 

Hét boek voor kinderen vanaf 4 jaar die 
graag iets over letters willen leren! 
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3 Samen met ouders en buurtbewoners 

Vanuit het Vlaams Platform Buitenschoolse kinderopvang vinden we het belangrijk dat 
ouders en buurtbewoners betrokken worden bij de buitenschoolse kinderopvang. De 
kinderopvang ligt immers niet op een eiland, maar zit verweven in een wijk, een buurt of een 
gemeente. En ook zonder de ouders kan je niet. 
Daarom geven we hierbij enkele leuke tips om ouders en buurtbewoners te betrekken bij de 
activiteiten in dit thema: 
 

- Ouders kunnen komen voorlezen of vertellen. Ze kunnen het lievelingsboek van hun 
kind of van zichzelf uit hun kindertijd meebrengen. Het hoeft ook niet een boek te zijn, 
het kan ook een verhaal zijn dat ze kunnen vertellen zonder letters op papier. Samen 
voorlezen is heel fijn, zowel voor de ouders die aanwezig kunnen zijn als voor de 
kinderen die fier hun ouders kunnen voorstellen aan hun vrienden. 

- Ouders kunnen gevraagd worden om te vertalen. Als er met letters gewerkt wordt, 
komen diverse talen aan bod. De kinderen kunnen dit ook, maar het is een uitgelezen 
kans om ouders te betrekken en een plaats te geven aan hun thuistaal.  

- Je kan ouders uitnodigen om mee te werken aan één of meer van de bovenstaande 
activiteiten die met kinderen worden georganiseerd.  

 

3.1 Buurt 

 Een kinderdagverblijf in je buurt? Niets zo fijn voor kinderen om hen te laten 
voorlezen voor jongere kinderen. Ook kinderen met een leesachterstand varen hier 
wel bij. Het sterkt hun zelfvertrouwen. Jongere kinderen vinden het immers niet zo 
belangrijk of iets juist wordt gelezen. 

 Een rusthuis of instellingen in de buurt? Kinderen laten voorlezen of laat hen en 
verhaal naspelen. Natuurlijk kan je ook samen knutselen. 

 Hoe kan je samen-werken met de bibliotheek? Boeken aan huis brengen? 
Meewerken in de bibliotheek? Samen boeken lezen? 

 … 
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4 De wedstrijd 

Dit jaar verwachten we een spraakmakende FOTO met een omschrijving (maximum een 
A4-blad) van hoe je met het thema LETTERPRET! aan de slag bent gegaan. 

Laat je inspireren door de ideeën in deze bundel, maar aarzel niet om zelf met een 
uitstekend, nieuw concept op de proppen te komen en onze jury van hun stoel te blazen! 
Elke inzending wordt beloond met een leuke attentie. Laat je verrassen! 
 
Hoe neem je deel? 

 per locatie kan je max.1 foto / 1 A4-blad inzenden, 

 vermeld op de inzending de naam en gegevens van de voorziening en indien 

van toepassing ook de locatie. 

 stuur ten laatste op dinsdag 14 november 2017  naar 

 

weekvandebko@outlook.be 
   
De winnaars worden einde november verkozen en via de regionale coördinator of 
koepelorganisatie op de hoogte gebracht. Zij krijgen een leuke prijs die helemaal in het teken 
staat van LETTERPRET! 
… 

 
 

 
  

mailto:weekvandebko@outlook.be
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5 Promotiemateriaal  

5.1 De affiche 

Via jouw regionale coördinator of koepelorganisatie krijg je GRATIS affiches. 
Deze worden vanaf half september verspreid. 
 

5.2 Vlaggen en spandoeken 

 

 
 
Vlaggen en spandoeken (1,5m x 1,5m) zijn te koop voor 25 euro per stuk. Om vlaggen en/of 
spandoeken te bestellen, neem contact op met Leen Walravens 
(leen.walravens@vvsg.be) en vermeldt hierbij het aantal gewenste vlaggen en/of 
spandoeken, het leveringsadres èn het facturatieadres.  
Er zijn bij het uitzenden van deze inspiratiemap nog enkele vlaggen en spandoeken 
voorhanden. Wie snel bestelt, is dan ook zeker dat de vlaggen en spandoeken de opvang 
nog bereiken voor het eind van de zomer en dus zeker wapperen in de wind op de Week van 
de Buitenschoolse Opvang.  
Wanneer de huidige reserve is uitgeput, kunnen wij dat niet garanderen. 
 

5.3 Facebook 

‘Smoelenboek’ kan je vandaag niet meer wegdenken. Er is dan ook een splinternieuwe 
Facebookpagina aangemaakt om de Week van de BKO te promoten. 
Volg ons op  

https://www.facebook.com/Week-van-de-buitenschoolse-kinderopvang-
132603213968963/ 

Liken maar! 

mailto:leen.walravens@vvsg.be
https://www.facebook.com/Week-van-de-buitenschoolse-kinderopvang-132603213968963/
https://www.facebook.com/Week-van-de-buitenschoolse-kinderopvang-132603213968963/
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6 Contactpersonen:  

Leden Vlaams Platform Buitenschoolse Opvang 

Vertegenwoordiger Felies vzw  
Elke Verdoodt, tel. 02 246 51 81  

 
Vertegenwoordiger Landelijke Kinderopvang Stekelbees  

Ann Van Damme, tel. 0476 93 65 93  
 
Vertegenwoordiger KOMMA  

Dina Librecht, tel. 0473 36 42 93  
 
Vertegenwoordiger Limburgs Steunpunt Kinderopvang  

Irène Bosmans, tel. 011 30 59 40  
Joyce Gielen, tel. 011 30 59 25  

 
Vertegenwoordiger SOM  

Evelien Grefhorst, tel. 03 366 02 53  
Bruno Van Wichelen, tel. 052 44 92 85  

 
Vertegenwoordiger Vlaams Welzijnsverbond  

Barbara Devos, tel. 02 507 01 42  
 
Vertegenwoordiger VCOK  

Ellie Kuipers, tel. 09 232 47 36  
 
Vertegenwoordiger VVSG  

Provincie West-Vlaanderen: Lien Libin, tel. 02 211 56 45  
Provincie Oost-Vlaanderen: Annemie Nouwynck, tel. 02 211 56 73  
Provincie Antwerpen: Ellen Wendelen, tel. 03 291 38 03  
Provincie Vlaams-Brabant en Limburg: Leen Walravens, tel 02 211 56 76  

 
Vertegenwoordiger Vlaamse Gemeenschapscommissie  

Katrien Leenders, tel. 02 563 03 78  
Marie Lindemans, tel. 02 563 03 56 

 
Vertegenwoordiger IGO  

Carina Kenis, tel. 016 29 85 45  
 
Vertegenwoordiger SPK vzw / KIKO  

Carine Breugelmans, tel. 0470 10 72 36  
 
Vertegenwoordiger 3Wplus  

Leen De Wolf, tel. 02 451 53 98 
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7 Bijlagen 

7.1 Bijlage 1: Flyer 

Deze bijlage vind je in een afzonderlijk document, bijgevoegd bij deze inspiratiemap. 
 

7.2 Bijlage 2: Tekenblad 

Deze bijlage vind je in een afzonderlijk document, bijgevoegd bij deze inspiratiemap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEEL SUCCES !! 


