
Ondek meer 

Rebels spelen
KIDZ MADELIEF



Wie is

Madelief?
Hoewel,lief... Bij KIDZ Madelief houden we wel van

een beetje kattenkwaad. Niet voor niks hebben we

de naam gestolen uit de gelijknamige film

Madelief, krassen in het tafelblad. Stelen, stout!

Gelukkig houden we het bij positieve rebellie in

deze KIDZ. We gaan op avontuur en ontdekken

risicovol spel. KIDZ Madelief neemt de uitdaging

aan. En jij?  

Grote avonturen beginnen klein.

Lees meer



#rebelsspelen
Tips voor de kerstvakantie

B U B B E L F O L I E  R U N

L I V I N G R A C E

D I Y  T R A P S L I D E



Ze zullen
goed
slapen!

D I Y  T R A P S L I D E

Spannend

Deze tip is voor alle leeftijden, ga je ook voor de sliderider? Een

watte? Iets dat van je trap in 1,2,3 een glijbaan maakt! Neem er

misschien best al wel even de fietshelm bij.

Hoe maak je dat?

Iedereen heeft het in huis en voor één keer gaan we het niet gebruiken om op te slapen: matrassen. Dit

is er eentje voor de iets grotere gezinnen, want helaas pindakaas kom je met één matras meestal niet

toe. Leg er twee of drie achter elkaar en: ready, set, go!

Geen zin om al die matrassen in huis vuil te maken? Dan zijn luchtmatrassen de perfecte vervanging.

Hopelijk heb je er nog een paar in huis van vorige zomer. Dit is een échte aanrader voor iedereen die van

wat veerkracht houdt. Wanneer je eraf glijdt, vlieg je een beetje in de lucht!

Opgepast met zo'n glijbaan zeker als je een stijle trap hebt, het kan soms pittig snel gaan. Zorg onderaan

de glijbaan voor kussens en knuffels, die zorgen voor een zachte landing. 

Te uitdagend? Neem een grote kartonnen doos en maak een kleine glijbaan van je zetel. Schuif erdoor

naar beneden. Veel plezier!



#teveel
energie

L I V I N G R A C E

Energie kwijtraken

Lopen de kids joelend door de living? Tijd om even stoom af te laten.

Organiseer eens een livingrace!

origamipapier

tape

kussens

knuffels

Wat heb je nodig?

Hoe doe je het? 

Maak een hindernissenparcours met kussens, een vloerkleed en laserstralen (ja precies,

gemaakt van tape). Doe dan alsof je je favoriete actieheld bent en ontwijk alle stralen,

zodat het alarm niet afgaat.

Simpel en geniaal tegelijk: zet een mand klaar en laat de deelnemers er knuffels in gooien.

Je kan trouwens hetzelfde principe toepassen om de kids te laten helpen bij het opruimen

(laat ze natuurlijk alleen zachte voorwerpen gooien – en verklap niet dat ze je zo helpen

bij het opruimen).

Eindig rustig en zet meteen iedereen aan het vouwen met een origami activiteit. Hier

hebben we kikkertjes gevouwen en een racebaan aangelegd met een rolletje gekleurde

tape, maar je kan natuurlijk ook iets anders uitvinden.



#recycleer
B U B B E L F O L I E  R U N

Leuk voor groot en klein!

Zijn alle pakjes uitgepakt? Recycleer je bubbelfolie en tover er toffe

activiteiten mee uit je mouw!

Hoe doe je dat?

Gooi je bubbelfolie niet weg. Je kan er heel wat leuke dingen mee doen! Al

weggegooid? Geen nood, in de doe-het-zelfzaak kan je het voor een klein

prijsje vinden.

Leg de folie in je living of hal en laat je kleintje erover kruipen of lopen. Heel

leuk en spannend!

Grotere kids? Maak een bubbel-hinkelspel!

Liever kliederen? Wat dacht je van schilderen met je voeten? Bind met tape

wat folie rond hun voetjes en stappen maar!



Volg je
ons?

KIDZ
@meerdankidz
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#KIDZ
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