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2017	
2018	
2019	
aan	tafel	blijven	
aankleden	
aardig	zijn	
aardrijkskunde	
activiteit	aan	tafel	
administratie/post	
afspreken	
afwassen	
alleen	spelen	
apotheek	
arbeid	
audicien	
auditieve	training	
auto	
auto’s	spelen	
avond	
avondeten	
baby	
bakken	
ballet	
bang	
barbecue	
batterijen	
batterijen	vervangen	
bed	opmaken	
bed	verschonen	
begeleiding	
begroeten	
beleefd	zijn	
bellen	blazen	
beurt	afwachten	
bezoek	krijgen	
bibliotheek	
bier/wijn	
biologie	
bioscoop	
blanco	magneet	
blanco	magneet	groot	(alleen	3x3cm)	
blij	
bloed	prikken	
bloeddruk	meten	
bloedsuiker	meten	
blokken	spelen	
boerderij	
boodschappen	
boos	
bordles	
borduren	
bos	
bowlen	
breien	
brief	
bril	
brunch	
bso	
buiten	spelen	

bungalowpark	
bus	
cadeau	
camper	
caravan	
chips	
circus	
CKV	
collecte	
computer	
dagbesteding	
dansen	
deodorant	
deur	op	slot	
dieren	verzorgen	
dierenhok	schoonmaken	
dierentuin	
douchen	
drama	
drinken	
duits	
dvd	kijken	
dweilen	
economie	
eerst	denken,	dan	doen	
eigen	kamer	
elektrotechniek	
engels	
excuus	aanbieden	
externe	stage	
familie	
feest	
fietsen	
fitness	
floppy	andy	
fototoestel	
frans	
fries	
fruit	
fysiotherapie	
gamen	
gebarentaal	
gebit	reinigen	
gehoorapparaat	
geld	pinnen	
geschiedenis	
gezelschapsspel	
gisteren	
glas	
“goed	gedaan”	beloningsmagneet	
gordijnen	openen	
gordijnen	sluiten	
gourmetten	
groepsgesprek	
groepslogopedie	
gymmen	
haken	
hand	geven	
handbal	

handen	wassen	
handenarbeid	
haren	kammen	
haren	knippen	
haren	wassen	
heftruck	
hockey	
hond	uitlaten	
hoofdtelefoon	
hotel	
houdbaarheid	controleren	
huis/naar	huis	
huisarts/dokter	
huishoudelijke	hulp	
huiskamer	
huiswerk	
huiswerk	leren	
huiswerk	maken	
hulp	vragen	
iemand	aankijken	
ijsje	
ik	
in	bad	
individueel	
insuline	spuiten	
interne	stage	
jas	aantrekken	
jas	ophangen	
journaal	
judo	
kamperen	
kerk	
kermis	
kinderdagverblijf	
kleren	in	was	
kliko	blauw	
kliko	grijs	
kliko	groen	
klok	analoog	
klok	digitaal	
knikkeren	
knutselen	
koek	
koffie/theedrinken	
koken	
koningsdag	
koningsspelen	
kralen	rijgen	
krant	
kringgesprek	
land-	en	tuinbouw	
laptop	
laten	uitpraten	
leerkracht	
lego/knex	
lenzen	
lezen	
licht	aan	
licht	uit	
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logeerboerderij	
logeren	
logopedie	
luier	
luisteren	
lunch	
lunch	meenemen	
maaltijdservice	
maandverband	
maatschappelijke	redzaamheid	
maatschappijleer	
make-up	
mama/vrouw	
markt	
medicijnen	
mentorles	
mes	en	vork	
metaaltechniek	
metselen	
middag	
midgetgolf	
mobieltje	
molen	blazen	
morgen	
motor	
museum	
muziek	
muziek/verhaal	luisteren	
naar	bed	
nacht	
nagels	knippen/pedicure	
natuur	
natuurkunde	
nederlands	
netjes	eten	
ochtend	
oma	
ontbijt	
op	bezoek	gaan	
opa	
oppas	
opruimen	
opstaan	
opticien	
orthodontist	
orthopedagoog	
overblijven	
paardrijden	
papa/man	
pauze	
peuterspeelzaal	
picknick	
plannen	
planten	water	geven	
plastic	
pop	spelen	
praten/gesprek	
pretpark	
proefwerk/toets	

project	
prullenbak	legen	
puzzelen(kruiswoord/sudoku)	
puzzelen(leg)	
pyama	
ramen	openen	
ramen	sluiten	
ramen	wassen	
rekenen	
rekenen/wiskunde	
restaurant	
rijles	
rollator	
rolschaatsen	
rolstoel	
rood	kruis	
roze	ster	(beloningsmagneet)	
rusten	
(samen)	delen	
samen	fietsen	
schaatsen	
scheikunde	
scheren	
schilderen	
schoen	zetten	
schoenen	
schoenen	poetsen	
schoenmaker	
schoffelen	
schommelen	
school	
schoolkamp	
schoolreis	
schoonheidsspecialist	
schoonmaken	
schrijven	
scooter	
scootmobiel	
scouting	
SI-therapie	
skelteren	
skiën	
sleutel	
snoep	
snoezelen	
snowboarden	
sociale	vaardigheden	
sociosex	
speeltuin	
spelen	met	vriend(in)	
spelling	
sportdag	
sporten	
stacaravan	
steppen	
steunkousen	
stil	zijn	
stil	zitten	
stoepkrijten	

stoffen	
stofzuigen	
strijken	
strijkkralen	
studiebegeleiding	
taal	
tablet/I-pad	
tafel	afruimen	
tafel	dekken	
tandarts	
tandenpoetsen	
tas	inpakken	
tas	uitpakken	
taxi	
techniek	
technisch	tekenen	
tehatex	
tekenen	
telefoneren	
temperatuur	opnemen	
tennis	
tens	(Transcutane	Elektrische	Neuro	
Stimulatie)	
tent	
textiel	
theater	
thuis	bellen/appen	
thuiszorg	
time-out	
timmeren/houtbewerking	
toetje	
touwtje	springen	
tractor	
trampoline	springen	
trap	af	
trap	op	
trein	
trein	spelen	
tuinieren	
tuinvaardigheden	
turnen	
tv	kijken	
uitdelen	
uiterlijke	verzorging	
uitkleden	
uitslapen	
uitstapje	
uitvaart	
vaatwasser	
vaatwasser	inruimen	
vaatwasser	uitruimen	
vakantie	
vandaag	
vegen	
verdrietig	
verhuizen	
verjaardag	
verkeer	
verzorging	
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vliegen	
voetballen	
voorlezen	
vraagteken(?)	
vrij	
wachten/geduld	hebben	
wandelen	
wandelstok	
warm	eten	
warmte	
was	afhalen	
was	ophangen	
was	opruimen	
was	opvouwen	
wasdroger	
wasmachine	
wassen	(zich)	
wc	
wc	doorspoelen	
wc-rollen	aanvullen	
weekopening	
wegen	
wekker	
werk/taak	afmaken	
werken	
wij	
winkelen	
wiskunde	
xbox/playstation	
yoga	
zakdoek	
zakgeld	
zandbak	
zee	
zelfklevend	(voor	eigen	afbeelding)	
zelfstandig	werken	
ziek	
ziekenhuis	
zwemles	
zwemmen	

Basisset:	
maandag,	
dinsdag	
woensdag	
donderdag	
vrijdag,	
zaterdag	
zondag	
januari	
februari	
maart	
april	
mei	
juni	
juli	
augustus	
september	
oktober	
november	
december	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7		
	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
bevrijding	
carnaval	
dierendag	
hemelvaart	
kerstmis	
koningsdag	
moederdag	

nieuwjaar	
oudjaar	
pasen	
pinksteren	
sinterklaas	
vaderdag	
surprise	
bruiloft	
verlanglijstje	
lente	
zomer	
herfst	
winter	
	
emotieset:	
bang	
blij	
boos	
verdrietig	
	
gedrag:	
aan	tafel	blijven	
aardig	zijn	
begroeten	
beleefd	zijn	
beurt	afwachten	
	
	
was(kleding)	set	
wasmachine	
droger	
was	ophangen	
was	afhalen	
strijken	
was	opvouwen	
was	opruimen	
	
weerset:	
regen	
hagel	
sneeuw	
zon	
wind	
mist	
vorst	
bewolkt	
half	bewolkt	
temperatuur	(koud)	
temperatuur	(warm)		
	
thermometer	(voor	aangeven	pijn,	
emotie,	prikkels	en	energie)	


