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ACTIVITEITEN VOOR HET LETTERKASTJE 

 

Lego letters 

Vul het kastje met lego. Zorg voor verschillende kleuren en blokjes van 2, 3 of 4 breed. De lego 

voorbeelden kun je vinden op mijn website. 

 

Letter stempels 

Zorg voor wat papier, een inktkussen en natuurlijk letterstempels. Je kunt er kleine werkblaadjes in 

stoppen waar het stempelen wordt voorgestructureerd, maar je kunt de kinderen ook vrij aan de 

gang laten gaan.  

 

Doosletters 

Knip de voorkanten van verschillende verpakkingen van levensmiddelen af en stop ze in dit laatje. 

Leg er ook een schaartje bij. De kinderen kunnen de letters dan uitknippen en in de vakjes verdelen. 

 

Lettertje tik 

Dit is een spel van school waar de doos van mist. Het hamertje, de lettertjes en het spijkertje liggen 

nu dus in het letterkastje. Het plankje paste helaas niet, dus dat staat ernaast. 

 

Klei letters 

Van klei kun je ook hele mooie letters maken. Zorg voor een paar verschillende kleuren klei die 

gemakkelijk en soepel te kneden is en de kinderen kunnen aan de slag. 

 

Letters van pijpenragers 

Dit vinden veel kinderen wat moeilijk, omdat het nogal wat van de fijne motoriek vraagt. Voor 

leerlingen die het aankunnen is het echter een leuke, uitdagende activiteit om ze letters te laten 

vormen van pijpenragers.  

 

Letters rijden 

Google eens op ‘road letters’ en op verschillende plekken kun je letters downloaden die eruit zien als 

een weg. Print deze uit en stop ze samen met een klein autootje in het letter kastje. Je kunt ook nog 

een stip zetten waar de letter begint.  
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Zand letters 

Vul een laatje met fijn zand of zout. Laat de leerlingen het laatje helemaal uit het kastje halen en laat 

ze letters schrijven in het zand. Uitvegen en weer opnieuw beginnen. 

 

Klei en stempels 

Heb je er wel eens aan gedacht om klei en stempels te combineren? Zorg dat de stempels goed 

schoon zijn, rol een stuk klei plat uit en laat de kinderen de letters in de klei stempelen. Geeft weer 

een heel ander effect. 

 

Strijkkralen 

Vul een bakje met strijkkralen en een klein vierkant strijkkralenplankje. Daar kunnen de kinderen zelf 

letters op maken. Op mijn website vind je een voorbeeldletters voor op de grote kralenplank. Deze 

zijn ook prima voor strijkkralen te gebruiken. 

 

Magneetletters 

Met magneetletters kun je de kinderen ook prima laten oefenen. Zorg er dan voor dat je letterkastje 

in de buurt van een verwarming of magneetbord staat. De kinderen kunnen de letters van hun naam 

zoeken of al woordjes maken. 

 

 Letterboekje 

Leg papier en kleurpotloden klaar. De kinderen nemen een papiertje, schrijven er een letter op en 

maken een tekening die bij de letter hoort. Alle tekeningen samen vormen een letterboekje. 


