
 

 

Huiskamer van opa en oma 
 
Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek: opa’s en oma’s, voor altijd jong. 
Hoe kun je de huishoek daarop aanpassen? Laat de kinderen vooraf meedenken en 
dingen van thuis meenemen. Hieronder zal ik in elk geval enkele ideeën beschrijven. 
 
 
Ideeën voor materialen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welk spel: 
Afhankelijk van hoeveel kinderen er tegelijk in de huishoek mogen, kunnen ze hier 
spelen dat ze op bezoek zijn bij opa en oma. Drie of vier kinderen kunnen hier het 
beste tegelijk spelen. Twee kinderen kunnen zich dan verkleden als opa en oma en 
het andere kind is een (klein)kind wat op bezoek komt (eventueel met mama of 
papa). Ze kunnen samen met opa en oma iets eten en drinken, een snoepje krijgen, 
zich laten voorlezen, fotoalbums bekijken, samen een wandeling gaan maken, 
spelen met speelgoed, etc.  
 
 
Rekenen: 

- Tellen: 
o Tellen hoeveel fotoalbums er zijn. 
o Tellen hoeveel foto’s er in het album zitten. 
o Tellen hoeveel boeken er zijn. 
o Tellen hoeveel taart/borden/glazen/etc. nodig zijn voor het 

gezelschap. 
- Meten: 

o Welke schoenen passen het beste? 
o Welke kleren passen het beste? 
o Welke hoed past het beste? 

- Geld: 
o N.v.t. 

- Ouderwetse tafellamp 
- Schilderijen  
- Tafel 
- Stoelen 
- Ouderwets tafelkleed 
- Planten  
- Bloemenvaas met bloemen 
- Keukentje 
- Keukenmaterialen  
- Bril 
- Witte pruik 
- Pijp 
- Herenhoed 
- Dameshoed  
- Jassen 
- Hakschoenen  

 
 

- Nette herenschoenen 
- Pantalon 
- Overhemd  
- Spencer  
- Colbert  
- Bloemetjesjurk  
- Boeken 
- Leesbril 
- Kinderspeelgoed 
- Tekenspullen 
- Papier  
- Fotoalbums (leuk om samen te 

maken met foto’s die de 
kinderen meenemen: foto van 
henzelf en van hun opa’s en 
oma’s) 

 



 

 

Taal: 
- Communiceren: 

o Communiceren met elkaar. 
o Woordenschat uitbreiden. 

- Lezen/schrijven: 
o Lezen/herkennen welke letters in de boeken staan. 
o Woorden in de boeken proberen te lezen/herkennen. 
o Brief schrijven voor opa en oma. 
o Naam sch rijven op een tekening voor opa en oma. 


