
TIPS voor in de klas of thuis

Kleine Korstendief

Tips voor in de klas
• Van korstjes krijg je borstjes is een uitdrukking. Zoek 

allerlei spreekwoorden en uitdrukkingen, even-
tueel binnen het thema ‘voeding’. Vertel deze aan 
de kinderen en laat ze erop reageren. Wat denken 
de kleuters dat de uitdrukkingen betekenen? Wat 
betekenen ze echt? Laat de kleuters 1 uitdrukking 
tekenen.

• Ontbijt samen in de klas. Je kan boterhammen op 
verschillende manieren klaarmaken: gewoon, toasts, 
wentelteefjes … Eventueel kan je zelf brood bakken.

• Ga met de kleuters een gesprek aan over ‘voeding’: 
wat eten de kleuters graag, wat niet? Wie eet niet 
graag korstjes? Vertel ook wat je zelf niet zo graag 
eet. Eventueel kan je turven om te zien hoeveel kin-
deren niet graag korstjes, spruitjes … eten. 

• Maak met speeldeeg brood en korstjes. Deze kan je 
in de poppenhoek gebruiken. Of speel er een spelle-
tje mee: je verstopt een korstje in de klas, iemand is 
mama en gaat op zoek naar het korstje. 

Tips voor thuis
• Boterhammen versieren. Zet allerlei zoete of harti-

ge dingen op tafel en versier een boterham op een 
bepaalde manier. Met hagelslag en snoepjes of 
met schijfjes gekookt ei, komkommer en tomaat. 
Maak foto’s van het eindresultaat.

• Ga met je kind naar de supermarkt en laat het ver-
tellen wat het wel en niet lust. Vraag ook naar het 
waarom? Is iets te zuur, ziet het er vies uit …?

• Praat met je kind over voeding. Hoe moet iets eruit 
ziet zodat het lekker is om op te eten? Laat je kind 
iets ontwerpen wat hij/zij graag zou eten. Verzin 
er samen een naam voor.

• Maak samen brood. Naast de gewone ingrediënten 
kan je zaden, pitten, chocoladekorrels … toevoe-
gen. Indien je zelf geen brood kan bakken, kan 
je naar de dichtstbijzijnde kinderboerderij gaan. 
Heel vaak kan je daar brood (laten) bakken.
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bij:



Van korstjes krijg je borstjes, dat rijmt.

Wat rijmt op deze woorden? 

Trek een lijn naar de juiste prent.




