
Deze checklist kreeg je van Kleinkinderen, hét online platform 
voor opa’s en oma’s. Je vindt er tips, uitjes, cadeautjes en handige 
adviezen om de mooiste herinneringen mee te maken. Samen met 
de kleinkinderen, maar ook voor jezelf • Kleinkinderen.nl

Pluk bloemen of fruit in een pluktuin
Duik in de gamewereld van je kleinkind en speel eens mee met Fortnite, 
Roblox of Animal crossing
Bezoek samen een vlooienmarkt en koop iets van €2 voor elkaar
Maak samen een appeltaart (en deel uit)
Leer samen een nieuwe vaardigheid of hobby (handettering?)
Ga samen Geocachen in de buurt
Maak vriendschapsarmbandjes (met kralen of ouderwets knopen)
Maak poppetjes van eikels en kastanjes
Bezoek een museum
Neem samen een vlog op
Versier happy stones en leg ze neer in de buurt
Schrijf leuke activiteiten op briefjes en doe ze in een pot. Trek iedere keer 
dat jullie elkaar zien, een briefje
Verkoop samen oude spullen op een vrijmarkt
Eet samen een mooie ijscoupe bij die ene echte Italiaanse ijssalon
Bezoek een bioscoopfilm waar je kleinkind dol op is
Maak een buitenbioscoop op een mooie zomeravond
Zet de tent op in de tuin voor kampeerplezier
Bedenk een secret handshake die alleen jullie samen kennen
Organiseer een verrassingspicknick met alleen maar lekkers
Zorg dat je erbij bent als er een diploma wordt gehaald en vier het
Maak nieuwe tradities rondom dineren op dagen zoals Thanksgiving
Vertel verhalen, er zijn prachtige kinderboeken. Kinderen zijn er dol op!
Dans samen lekker gek op muziek die jij leuk vindt, maar sta ook open voor 
de keuze van je kleinkind(eren)
Speel bordspellen zoals schaken, stratego, monopoly of rummicub
Snuffel samen eens op zolder door vergeten spullen en… verhalen
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Maak een pinboard met leuke DIY knutselen en pik er samen één uit
Ga samen een nachtje in een hotel slapen, inclusief buffetontbijt
Maak elk jaar samen een tekening
Maak foto’s tijdens een logeerpartij en laat je kleinkind er iets bijschrijven 
in een speciaal schrift
Maak samen een mooie maaltijd en dek de tafel zoals in een restaurant
Rol samen sushi en maak er een sushi-feestje van
Leer je kleinkind koken en alles proeven, er zijn leuke kinderkookboeken
Laat je kleinkind klusjes doen voor (een beetje) geld
De auto wassen is een klusje wat kinderen goed kunnen en graag doen
Ga eens samen mediteren, begin gewoon met 5 minuten
Probeer samen een yoga zonnegroetje en blijf samen soepel en fit
Vul samen een timecapsule, vol herinneringen van jullie samen
Doe samen een (kindvriendelijke) escaperoom
Ontdek samen per trein een grote stad
Maak een moestuintje met je kleinkind en laat het verzorgen
Schrijf en stuur samen drie wenskaarten naar verre familie/vrienden
Bouw een mega knikkerbaan van alles wat je kunt vinden: Lego, afval, 
hout, speelgoed enz.
Ga samen heel exclusief een gebakje eten of doe een high tea
Bak samen pannenkoeken en laat je kleinkind zoveel mogelijk zelf doen
Besprenkel het slaapkussen met een paar druppeltjes lavendelolie (geur 
en herinneringen gaan hand in hand
Verf een muur in een lekkere felle kleur (geel voor vrolijkheid in huis)
Doe samen een leuke  (confetti-) fotosessie bij een fotograaf
Maak brooddeegfiguurtjes en schilder deze (leuk rond kerst)
Blaas eieren uit en beschilder deze (leuk rond pasen)
Doe samen vrijwilligers werk zoals een Beach cleanup
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