
de
Speelgasten

Een feestelijk programma voor  
zorginstellingen en ziekenhuizen
Vier samen het voorjaar!

Ingrediënten: lente / zonnestralen 
bloesem / pasen / langer licht

Locatie:

Datum:

Van:

Tot:

www.despeelgasten.nl

Een nieuw
 

geluid!



www.bedtimestories.nl/toolkit

Lente kriebels
Ideeën om samen te doen.

Cinema 
Lekker even een 
klassieker kijken!

Maak een lenteslinger

Samen kijken
Kijken naar de koeien  
voor het eerst weer in wei!  
Kun jij ook zo dansen?  
Laat eens zien dan!

‘n Oeuf is ‘n oeuf…
Toon Hermans

Lekker voorlezen Kopje koffie 
erbij en een chocolade eitje.

Vertel eens!
1. Maak een gedicht over  

de grote schoonmaak
2. Schrijf een kattebelletje.
3. Het eerste kivietsei, wie weet 

daar een mooi verhaal over?
4. Eieren zoeken, waar deden jullie 

dat vroeger? Vertel!
5. Paasontbijt. Eitje hard of zacht?

Liedje op  
Youtube 
kijken: 

Een gedicht 
voorlezen

Turks Fruit thema  
– Toots Thielemans 

Het is altijd lente  
– Peter de Koning

Schaep Ahoy Afl. 04 Lied 10

Breng eens een zonnetje (De Zonnebloem)

*Lied: Naar de Bollen

Mooie Dag – Toon Hermans

Tuin – Toon Hermans

Mei 1e strofe – Herman  Gorter

Ordelijk – Annie MG Schmidt

Peter Rabbit
Waterschapsheuvel
Jesus Christ Superstar

Even een fijn  
deuntje opzetten. 

Rokjesdag 
Deden de dames dit 
ook al? En zo niet wat 
deed u dan? En de 
heren? (Deden die 
nog speciale dingen 
als het mooi weer 
werd? Droegen jullie 
ook korte broek en 
sandalen, of linnen 
broeken en schoenen 
van stof, espadrilles?)

Rokjesdag – Martin Bril

Tjiep-Tjiep is niet niks – Toon Hermans

Sylvia Witteman gaat voor het eerst  

met blote benen – Sylvia Witteman

Wat ik nog weet,  Schoonmaak – Annie MG Schmidt

 De Vogeltjesdans – De Electronica’s 

Tulpen uit Amsterdam – Herman Emmink

Mooi – Maarten van Roosendaal

In de tuin van Ton en Ineke – Letty de Jong

Op een mooie pinksterdag – Leen Jongewaard

Wat zijn 
jouw lente 
favorieten  

?

Lekker weer in de 
tuin aan de slag! 

En mijn pijp 
hou ik er bij!

Ai! vogelpoep op 
mijn schone was! 

Tís Lente t’is lente, 
ik voel het aan mijn 

instrumenten!

Lente… 
mijn dartel 

doet het weer!
Ja, ‘oeuf’, 
dat ‘legt’  
toch wat 

gemakkelijker
 voor de kip 

dan ‘ei’


