
K I D Z P R O O F

CITROENFACE
Handige tips voor bij je thuis

ZURE FOTO'S

"Ik lust dat niet!" Hoe komt dat toch dat het ene kind zoveel

meer lust dan het andere kind ? Vele factoren kunnen daarbij

een rol spelen zoals welk voorbeeld geven de ouders, hoe is de

sfeer aan tafel, zoekt het kind de strijd op rond het eten, hoe

wordt er gereageerd op het weigeren van eten en wat voor eten

krijgt het kind aangeboden.

Een belangrijke factor is ook hoe de smaakontwikkeling van het

kind in het eerste jaar is verlopen. Onze smaak nemen we waar

via de smaakpapillen in onze mond. Smaakpapillen zijn

zenuwuiteinden op onze tong. Deze zenuwuiteinde worden

geprikkeld door smaken en sturen hierover informatie naar de

hersenen. De hersenen zetten deze signalen om in een

smaakwaarneming, of te wel de hersenen vertellen ons wat we

proeven. Een mens kan vier verschillende smaken

onderscheiden: zoet, zout, bitter en zuur.

Aan de slag? Sla deze fiche snel om! 

Leeftijd: 

Peuters | kleuters | lagere school

Smaak-
ontwikkeling

Hoe zit dit nu?

Kidz
proof



AAN DE SLAG

'Een pasgeboren baby heeft een uitgesproken voorkeur voor

zoete smaken. Bittere en zure smaken vindt hij minder lekker.

Dit hangt samen met de geurvoorkeur: zoete geuren genieten

zijn voorkeur.

Een baby zal de meeste voeding die het krijgt, zonder

problemen opeten. Echte voorkeuren voor bepaalde smaken

ontwikkelen zich na de leeftijd van 18 maanden.

Als een kind iets niet lust, probeer het dan later opnieuw aan te

bieden. Ga er niet te snel van uit dat het niet zal lukken. Om te

kunnen besluiten dat een kind iets werkelijk niet lust, moet het

dat voedingsmiddel zo’n tien keer geproefd hebben.

De smaak en de voorkeur van een kind krijgen tussen 3,5 en 6

jaar steeds vastere vorm. Iedereen blijft wel z’n hele leven

evolueren wat smaken en voorkeuren betreft.

Bekijk www.kindengezin.be/voeding-en-beweging/eten-en-

drinken voor meer tips en informatie rond smaakontwikkeling

van kinderen.

Smaakontwikkeling
Citroenen | camera | water

Wat heb je nodig?

Citroenface

De een trekt meteen een zuur gezicht, terwijl de ander een

citroen eet alsof er niets aan de hand is. Neem een camera in de

hand en leg de gezichtsuitdrukkingen van je kindje na het

proeven van een citroen vast. En dat zal prachtige plaatjes

opleveren! Deel je ze met ons? 

#kidzproof #meerdankidz



K I D Z P R O O F

VERVEN MET YOGHURT
Handige tips voor bij je thuis

EETBARE VERF 

Jongere kinderen vinden schilderen heel leuk. Omdat ze alles

met hun mond willen ontdekken, maakten we

eetbare verf.

Aan de slag? Sla deze fiche snel om! 

Leeftijd: 

Baby's | peuters | kleuters

Schilderen

Een beetje rommelig,
maar zo leuk!

Kidz
proof



AAN DE SLAG

Neem een pot yoghurt en doe er enkele druppels

voedingskleurstof in. Kijk, het wordt al een mooie kleur hé. 

Laat je kindje ook even roeren. Neem een stuk stevig papier en

experimenteren maar met deze speciale verf. 

Verven kan je niet alleen met een verfborstle. Zorg voor een

leuke afwisseling met kurken, sponzen, dopjes,... Of gewoon

kliederen met je vingers!

Gaat de verf toch even in de mond? Geen nood, vraag of het

lekker was of niet! Omdat de yoghurt een zure smaak heeft,

gaan ze later ook niet meer proeven van echte verf.

#kidzproof #meerdankidz
Flesdoppen | kurken | papier |

verfborstel | yoghurt |

voedingskleurstof 

Marshmallows | bloem | water |

voedingskleurstof

Wat heb je nodig?

De smaak te pakken?

1/4 bloem

1/4 water

2 eetlepels voedingskleurstof

Stempelen en schilderen met marshmallows en eetbare verf is leuk, uitdagend en een mooi voorbeeld van

zintuigelijk spelen voor je baby. Hij ontdekt nieuwe kleuren, mengen en texturen in een veilige omgeving. Deze

verf bestaat uit voedingsmiddelen en zal normaal verteerd worden, mocht je kindje beslissen eens te proeven.

Maar er een feestmaal van maken, dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Per kleur gebruik je:

Meng alles samen en je verf is klaar! Vind je de verf nog iets te dik? Voeg dan nog wat water toe.

Grote marshmallows (Haribo BBQ marshmallows, bijvoorbeeld) zijn de penselen van dienst. Deze liggen

perfect in het vuistje en zijn zacht en sponzig. Leuk om aan te voelen en verf mee te ontdekken. Gebruik zeker

geen kleine marshmallows die ze in een keertje kunnen inslikken en blijf hoe dan ook altijd bij je peutertje

tijdens deze verfactiviteit. Schilderen kun je uiteraard ook met de vingers! Vooral baby’s houden ervan alles

goed open te smeren en de textuur aan hun handjes te voelen.

Veel plezier met je kleine Picasso!

https://mama.libelle.be/peuter/de-leukste-sensory-bins/


K I D Z P R O O F

MEMORY MET GEUREN
Handige tips voor bij je thuis

MEMORY

Kinderen ontdekken de wereld door te zien, te ruiken, te

proeven en te voelen. Maar hoe maak je de omgeving boeiend

waardoor een kind uitgedaagd wordt om nieuwe dingen te

ontdekken? Ontdek nieuwe geluiden, geuren, smaken, andere

materialen om aan te voelen en nog veel meer. 

Aan de slag? Sla deze fiche snel om! 

Leeftijd: 

Peuters | kleuters

Geurtjes

Zoveel geuren om te
ontdekken!

Kidz
proof



AAN DE SLAG

Verzamel tien tot zestien potjes (kokertjes, plastic potjes,

Actimelflesjes). Vul de potjes met verschillende materialen of

voorwerpen uit de keuken die sterk ruiken. Doe steeds in twee

potjes dezelfde geur. Bijvoorbeeld een lik pindakaas, citroensap

of azijn, gekneusde knoflook, sinaasappelsap, koffie, een

aardbei, munt, kaas, yoghurt, een gesnipperde ui.

Zet eventueel een merkteken onder op de potjes met dezelfde

geur. Bijvoorbeeld een stip in verschillende kleuren, of een

stickertje. Zo kan je zelf gemakkelijker zien of je kindje het goed

geraden heeft.

Zet alle potjes met geuren op een tafel neer.

#kidzproof #meerdankidz
Flesjes of kokertjes |

verschillende materialen uit

de keuken die sterk ruiken |

blinddoek (optioneel)

Wat heb je nodig?

Wat is memory?

Vertel dat we een spel gaan spelen: geurenmemory. Kent je kind het spel memory? Neen, leg het uit: dan moet

je steeds twee kaartjes met hetzelfde plaatje bij elkaar zoeken. Dit spel werkt hetzelfde. Alleen moet je geen

een kaartjes bij elkaar zoeken, maar geuren van dingen die je kunt eten of drinken. 

Kan je vertellen wat een geur is? Geuren zijn dingen die je ruikt, met je neus. Laat je kind de potjes met inhoud

zien. Vertel dat er steeds in twee potjes hetzelfde geurtje zit. Gebruik eventueel een blinddoek (oudere

kinderen) en laat je kind dan maar ruiken aan de potjes. Als je twee dezelfde dingen ruikt, mag je het zeggen. 

Is het goed? Haal dan die potjes weg. Net zo lang tot alle potjes op zijn.

Complimenteer ook regelmatig: ‘Wat kun jij goed ruiken zeg!’. Vraag ook of je kind weet wat hij ruikt. ‘Dat is

wel heel erg knap!’.

Een variatie? In plaats van etensgeuren, kun je ook andere voorwerpen die ruiken in de potjes doen.

Bijvoorbeeld een stukje zeep, een stukje hout, wasmiddel. Of probeer eens een geluidenmemory! Of met de

ouder kids een ouderwets proefspel. Altijd leuk!

Veel plezier!



K I D Z P R O O F

KRUIDENTUINTJE
Handige tips voor bij je thuis

SPELEN MET KRUIDEN

De eetbare kruidentuin ontdekken! Altijd spannend! Je hoeft er

zelfs geen grote tuin voor te hebben! Je kan ze gemakkelijk in

kleine potjes kweken op de vensterbank. De opties om ze samen

te ontdekken zijn eindeloos!

Aan de slag? Sla deze fiche snel om! 

Leeftijd: 

Peuters | kleuters | lagere school

Kruiden & co

Proeven, ruiken,
voelen & spelen!

Kidz
proof



Weven met kruiden

Dit is een eenvoudig manier om kruiden te verzamelen of andere dingen uit de natuur zoals wilde bloemen,

blaadjes en nog veel meer. Geen tuin? Trek op ontdekking in het park of bos. Gebruik restjes karton uit de

papiermand of bierkaartjes. Haal enkele elastiekjes uit de kast. Laat je kind hun eigen weefgetouw maken door

de elastiekjes rond het karton te wikkelen. Help kleinere kids waar nodig. Laat hen de gevonden kruiden of

andere dingen uit de natuur ertussen weven. Heerlijke aroma's om binnen in huis te brengen!

AAN DE SLAG

Gebruik een combinatie van verschillende kruiden voor deze

spelopdrachten. Je kan ze ook planten als zaadje. Zo ontdek je

heel wat over het groeiproces. Weinig geduld? Gebruik dan

volwassen kruidenplanten, die zijn steeds te verkrijgen in de

supermarkt of een tuincentra.

Kies voor kruiden dat je kent: basilicum, peterselie, munt en tijm.

Maar laat je ook een verrassen door nieuwe kruiden zoals kerrie,

Indische kers, citroenverbena of ananassalie.

#kidzproof #meerdankidz
Verse kruiden | karton |

elastiekjes | potloden | papier |

ingrediënten speelklei

Wat heb je nodig?

Stilleven

Dat kruiden ook heel mooi zijn om naar te kijken, dus ideaal om je kleine kunstenaar te leren wat een stilleven

is. Schik wat kruiden bij elkaar en laat die kunstenaar maar tekenen. Perfect hoef het zeker niet te zijn!

Schetsen is oh zo fijn!

Speelklei met kruiden

Voor een keer mogen we spelen met eten! Maak je eigen speelklei en laat je kind kruiden knippen of gebruik

droge kruiden. Goed laten kneden en uitrollen maar. Je speelklei krijgt een leuke structuur en geur! Wat maak

jij ermee? Een speeldeegpizza of toch muffins? Of vormpjes uitsteken? Allemaal leuk! Gebruik dit recept en ga

aan de slag: 4 kopjes meel, 1 kopje water, 1 kopje zout en 1 theelepel olie. Meng alles goed & klaar!

Deel het resultaat zeker met ons!



K I D Z P R O O F

VERHOGEN VAN DE
BETROKKENHEID

Leidraad voor team

Kidz
proof



Kidz
proof

gekende memory uitbreiden tot geurspel

klei wordt kruidenklei

water kan ook veel smaken hebben

spelenderwijs ook zure smaken laten proeven

"zand" ontdekken met de mond

...

Hoe reageerden kinderen op de nieuwe prikkels?

Hoe was de betrokkenheid tijdens de activiteit?

Wat liep goed? Wat liep moeilijk?

Wat vond je er zelf van als kinderbegeleider?

Hoe kreeg je de kinderen enthousiast?

......

UITDAGEN EN PRIKKELEN

.

 

doel

uitdagen en prikkelen

Deelthema

aan de slag

met de fiches

uitbreiden van het bestaand spelaanbod

nieuwe uitdagingen bieden aan de kinderen

kinderen prikkelen om nieuwe dingen te

ontdekken

spelaanbod laten aanleunen aan hun leefwereld

.

Om over na te

denken

Laat je inspireren door de fiches en laat je 
creativiteit de vrije loop! 

 
We werken hiermee aan dimensie betrokkenheid en

dimensie educatieve ondersteuning



K I D Z P R O O F

INSPIRATIE
BUITENRUIMTE

Leidraad voor team

Kidz
proof
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.

Hoe ziet de buitenruimte er nu uit?

Wat zijn de favoriete hoekjes/ plekjes van de

kinderen?

Wat mis je nog?

Wat houd je tegen om naar buiten te gaan met de

kinderen?

Zijn er voldoende losse materialen om de fantasie

te prikkelen?

...

BUITENATELIER

.

 

doel

uitdagen en prikkelen

Deelthema

aan de slag 

uitbreiden van het bestaand spelaanbod in de

buitenruimte: nieuwe materialen, diverse

ontdekmogelijkheden,... 

zicht krijgen op alle mogelijkheden van een

uitdagende buitenruimte

meer buitenspelen met de kinderen

verhogen van de speelkansen bij het buitenspelen

.

Om over na te

denken

Laat je inspireren en laat je 
creativiteit de vrije loop! 

 
We werken hiermee aan de dimensie omgeving. 

creëer leuke hoekjes/ plekjes

ga op schattenjacht naar kosteloos materiaal:

banden, potten, planken, kisten, buizen, oud

keukenmateriaal,...

buitenspelen bij regenweer

...



K I D Z P R O O F

INSPIRATIE
COMMUNICATIE

MET OUDERS
Leidraad voor team

Kidz
proof
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proof

.

Wat vond je moeilijk om te bespreken/ vragen?

Wat vond je het leukst?

Kreeg je onverwachte reacties? Welke?

Waarover gaan gesprekken met ouders?

Wanneer voer je een langer gesprek: bij een

moeilijke situatie of bij een fijne beleving?

Op welke manier deel je je kennis en ervaring met

de ouders?

Hoe weet je wat ouders nodig hebben?

Wat doe je wanneer je het gevoel hebt dat ouders

niet gemakkelijk iets vertellen over hun kind thuis?

Welke informatie over hun kind is het meest

interessant voor ouders?

Wat kunnen ouders voor elkaar betekenen?

Welke invloed heeft het welzijn van ouders op het

welzijn van hun kind?

...

COMMUNICEREN MET OUDERS

.

 

doel

uitdagen en prikkelen

Deelthema

de opvang en de ouders leren elkaar (beter)

kennen

er wordt informatie uitgewisseld met elkaar

de ouders voelen zich gehoord en ondersteund in

hun rol als opvoeder

er is respect voor de diversiteit aan gezinnen

.

Om over na te

denken

 
We werken hiermee aan de 

dimensie gezinnen en diverstiteit. 



K I D Z P R O O F

MEESPELEN MET
KINDEREN

Leidraad voor team

Kidz
proof
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.

Hoe was de betrokkenheid van de kinderen tijdens

het meespelen?

Wat zijn de voordelen van meespelen?

Wat zijn de nadelen van meespelen?

Wat vond je er zelf van als kinderbegeleider?

Wat is je inbreng in het spel? Is deze altijd even

groot?

Kan je gemakkelijk nieuwe spelprikkels toevoegen

tijdens het meespelen?

...

MEESPELEN MET KINDEREN

 

 

doel

uitdagen en prikkelen

Deelthema

aan de slag 

plezier beleven samen met de kinderen 

kinderen enthousiasmeren en stimuleren

kinderen helpen om hun grenzen te verleggen

vergroten van de interactie met en tussen de

kinderen

aanbieden van nieuwe spelprikkels

 

Om over na te

denken

 
We werken hiermee aan de dimensie betrokkenheid,
de dimensie welbevinden en de dimensie educatieve

ondersteuning. 



K I D Z P R O O F

SLECHT WEER
VANDAAG

Handige tips voor bij je thuis

SPELEN IN DE REGEN

De kans is groot dat we in onze contreien te maken krijgen met

regenweer.

Gelukkig is ons binnen verschansen geen must, want regen

biedt volop speelkansen voor wie anders durft denken.

Benieuwd? Sla deze fiche snel om! 

Leeftijd: 

Peuters | kleuters

Slecht weer? 
Wat nu?

Er bestaat geen
slecht weer, enkel
slechte kledij!

Kidz
proof



AAN DE SLAG

#kidzproof #tipsvankidz
Regenjas| Regenlaarsjes|

Paraplu| Potten| Pannen|

Kommen| Papier| Zandvormen|

Emmer

Wat heb je nodig?

Regenmuziek

Voor wie goed luistert, maakt de regen ook muziek. Druppels die een

dak raken, het geluid van gedruppel in een plas. 

Zachte regen klinkt anders dan stortregen.

Verzamel potten, pannen, kommen, lepels, aluminiumfolie en andere

spullen waarvan je denkt dat ze mooie geluiden maken in de regen. 

Zet alles buiten en geniet van het geluid van de regenmuziek. 

Bootrace

Plas, vijver of goot in de buurt? Ideaal voor een papieren bootrace! 

Kijk hiernaast en volg het plooivoorbeeld.

Modderspel

Er is geen reden waarom modder minder geschikt zou zijn dan sneeuw om in te spelen. Integendeel: modder

is veel minder koud en voelt heerlijk aan tussen de vingers (en tenen).

Moddertaarten, modderafdrukken, moddertekeningen, modderbouwwerf met minimodderbakstenen (gemaakt

met ijsblokvormen),... De mogelijkheden zijn zo eindeloos als je fantasie!

Plaslopen

Trek een paar regenlaarzen aan of ga er blootsvoets op uit. 

Experimenteren, ontdekken en leren door in plassen te spelen. Waarom zie ik

mezelf in een plas? Hoe ontstaan waterrimpels? Hoe hoog spat het water als

ik lichtjes stomp, als ik met één been in de plas hop of als ik met beide voeten

van een stoep spring? Durf jij naast mij staan terwijl ik spring?

https://www.speelbank.be/zoek/materialId=146
https://www.speelbank.be/zoek/materialId=146
https://www.speelbank.be/zoek/materialId=146
https://www.speelbank.be/zoek/materialId=433


K I D Z P R O O F

SMAAKWATER
Handige tips voor bij je thuis

NATUURLIJKE 
SMAKEN 

Voldoende water drinken. Dat vergeten we soms wel eens.

Water is voor de vissen, dat zeggen ze ook wel eens! Maar met

ons smaakwater heb je geen excuus meer om niet te drinken.

Aan de slag? Sla deze fiche snel om! 

Leeftijd: 

Peuters | kleuters

Water met
een smaakje

Drinken je kids
weinig water? Dit is
de oplossing!

Kidz
proof



AAN DE SLAG

'Wie heeft er zin om mee naar de winkel te gaan?' Haal samen

met de kinderen wat appelsienen, een komkommer, bessen,

muntblaadjes en limoenen. Of kijk welke restjes fruit of groenten

je nog in huis hebt.

Laat de kinderen zelf de boodschappen uitpakken. 'Kom, we

gaan alles wel even grondig spoelen.' Stimuleer hen op alles te

bestuderen. 'Oh, dat besje is plat. Kom, we doen het even in een

beker.' Zodra ze hiermee klaar zijn, maak je samen met de

kinderen 'Smaakwater'. Komkommer, munt en citroen geeft

bijvoorbeeld een frisse smaak aan het water. 'Ik zie dat je ook wil

snijden Silke. Dit mes is te scherp, maar we kunnen wel samen

met de dunschiller aan de slag voor de komkommer.' Voorzie

grote glazen bekers met een stevig deksel opdat de kinderen de

inhoud goed kunnen zien. Maak een opening voor een rietje en

proef samen met de kinderen die daar zin in hebben.

#kidzproof #tipsvankidz
Bessen | Citroen | Kindermes |

Komkommer | Limoen | Mes |

Munt | Sinaasappel | Water

"Betrek de kids bij het

vullen van de flesjes of het

uitpakken van de

boodschappen."

Wat heb je nodig?

Voelparelzakjes

Vul de diepvrieszakjes met waterparels voor planten. Deze

bolletjes kan je in de plantenzaak al vinden voor €4.50 per

emmer. Combineer verschillende kleuren en benoem de

kleuren. Voor baby's kan je ze in eer cirkel op de grond plakken

om de kruipbeweging te stimuleren.

https://www.speelbank.be/zoek/materialId=410
https://www.speelbank.be/zoek/materialId=429
https://www.speelbank.be/zoek/materialId=100
https://www.speelbank.be/zoek/materialId=427
https://www.speelbank.be/zoek/materialId=428
https://www.speelbank.be/zoek/materialId=433
https://www.speelbank.be/zoek/materialId=431
https://www.speelbank.be/zoek/materialId=430
https://www.speelbank.be/zoek/materialId=146


K I D Z P R O O F

BABYPLAY
Handige tips voor bij je thuis

FOR BABY'S ONLY

Baby's slapen (hopelijk) veel. Maar er zijn zoveel leuke dingen

die je kan doen om hun ontwikkeling te stimuleren. Hier enkele

van onze favorieten!

Aan de slag? Sla deze fiche snel om! 

Leeftijd: 

Baby's

Kliederen
maar!

Leuk voor de
allerkleinsten!

Kidz
proof



Kliederen met gelatine

Maak de gelatine of agaragar volgens de bereiding op de verpakking.

Staat er suiker vermeld, laat dit dan achterwege, dan plakt het ook niet.

Je kan de gelatine in leuke ijsblokvormpjes doen of in platte bakjes. Zet

een uurtje of zo in de koelkast. En je kan aan de slag. De vormpjes

komen vlot los en zijn stevig genoeg om mee te spelen, maar toch ook

nog een beetje glibberig en wiebelig. Gebruik je een grote platte bak,

leg er dan spulletjes in zoals blokjes en verschillende vormpjes. Laat je

baby maar lekker prutsen!

AAN DE SLAG

#kidzproof #meerdankidz
gelatine of agaragar | water

|ijsblokvormpjes | bakjes

degestive koekjes of bastogne

koeken | havermout | grote

opbergbak of wasmand | schepje |

blender

deken

favoriete babyspeeltjes

Wat heb je nodig?

Eetbaar zand

Gebruik een volledige doos met koekjes (ongeveer 25st). Breek ze in kleine stukjes en blend tot ze helemaal

fijn zijn. Doe hetzelfde met de volle doos havermout. Meng de twee samen. Ga er even door met je handen,

zodat er zeker geen grote stukjes meer te vinden zijn. Doe het zand in de grote bak of een wasmand. Laat je

baby maar scheppen en proeven mag!

Kidz
proof

Babysurf!

Simpel maar zo leuk! Leg je baby op de buik op een deken. Neem de twee doeken en trek voorzichtig heen en

weer over de vloer. Babysurfen dus!

Baby in het midden

Daag je baby uit en leg alle favoriete speeltjes op de grond in een cirkel. Leg je baby op de buik in het midden.

Kijk hoe ze nu hun speeltjes proberen aan de haak te slaan. Goed voor de buikspieren en ze leren meerdere

bewegingen uit te voeren om hun doel te bereiken.

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=38821&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fmultifunctionele-siliconen-blokjes-ijsblokjesvorm-bakvorm-voor-ijsklontjes-chocolade-mini-muffins-cupcake-vormpjes-ijsblokjesvorm-mal-voor-ijsvormpjes-blokken-vorm-ijsmaker-voor-ijsblokjes%2F9200000059341035%2F&name=Multifunctionele%20Siliconen%20Blokjes%20Ijsblokjesv...


 

Vergeten spelletjes



Handleiding
KEN JIJ ZE NOG?

Tijdens de voorbereiding werden

wij alvast terug gekatapulteerd naar

onze jeugd (héél lang geleden). Er

zit soms een verschil in naam van

het spel, maar iedereen kent ze

zeker nog ergens van. Laat ons

beginnen met de happer of in ons

hoofd: "KWAKKIE".



Zo maak je kwakkie!

Filmpje: https://nl.wikihow.com/Een-happertje-vouwen



Aan de slag!

Laat de speler zeggen hoe vaak je moet happen. Dan beweeg je het

happertje dat aantal keren heen en weer.

Laat hem/haar een getal kiezen dat aan de binnenkant van je happertje

staat. Open het flapje en lees wat daaronder staat. Dat is het spel dat je

moet spelen.

Is je happer klaar? Perfect, dan kan je aan de slag met onze opdrachten!

Een happer maken is daar trouwens eentje van om eens met de kids uit te

proberen (opdracht 5). 

Nog nooit van dit spel gehoord? Bekijk dan het filmpje hoe je het moet

bewegen om het spel te spelen.

Succes!



ZWARTE BOL1.

Iedereen zit in een kring, als begeleider heb je een kurk en

zwarte verf in de hand. De kinderen moeten elk om beurt

telefoneren naar elkaar en moeten hierbij een zin zeggen,

maken ze een fout in de zin, dan krijgen ze een zwarte bol op

het hoofd. De zin die ze moeten zeggen is: Ik "naam" zonder

zwarte bollen, telefoneer naar "naam" zonder zwarte bollen. Als

ze een zwarte bol hebben dan moeten ze zeggen: ik "naam"

met vb 3 zwarte bollen... Doel is eindigen met het minste

zwarte bollen.

Variatie: speel met gekleurde bollen of gebruik rippelstippel: de

inhoud is dezelfde, maar de zin wordt moeilijker, nu zeggen ze:

ik ....., rippelstippel, zonder stippels, rippelstippel, telefoneer

naar ...., rippelstippel, met 1 stippel, rippelstippel.



OF ZAKDOEKJE LEGGEN

Kies voor de kleinsten eens voor de klassieker:

"zakdoekje leggen". Simpel & leuk!

Ogen dicht en zingen maar. Het is toch wel een

beetje spannend. Zou het zakdoekje achter jou

worden gelegd?

Ken je het liedje nog?

"Zakdoekje leggen, niemand zeggen! Ik heb de

hele nacht gewaakt Twee paar schoenen heb ik

afgemaakt. Een van stof en een van leer. Hier leg

ik mijn zakdoekje neer. Kijk voor je… Kijk achter

je… Wie hem vindt(, die mag me pakken."

Ken je nog andere kringspelletjes?



2. TELEFOONTJE

De spelers staan of zitten in een kring en vormen een ketting door elkaars

handen vast te houden. Een speler in de kring krijgt de opdracht te bellen met

iemand in de kring. De speler zegt “Ik bel met Mieke" en knijpt dan met de linker

of rechter hand de speler naast hem of haar. Het signaal kan dus links of

rechtsom de ketting ‘ingestuurd’ worden. Deze speler geeft vervolgens dit

‘signaal’ door aan de volgende naast hem of haar, enzovoort, totdat Mieke

geknepen wordt. Mieke roept dan “ring…ring” of “aangekomen”.

In het midden van de kring staat een speler, die moet proberen dit signaal te

‘onderscheppen’. Ziet hij of zij, dat er ergens geknepen wordt, dan ruilen ze om

en gaat de speler dat kneep in het midden van de kring. Het spel gaat verder bij

de speler die net in de ketting heeft plaats genomen.

De persoon in het midden mag hooguit drie keer raden.



3. KATJE VERHOOG

Tikkertje, een spel dat door ieder van ons gekend

is, heeft ontelbare varianten. Ken je katje verhoog

nog?

Tikkertje waarbij de spelers als ze de grond niet

raken, niet getikt kunnen worden. De tikker mag

voor een speler gaan staan en tot tien tellen. 

De speler moet tegen het einde van het verhoog

komen of hij/zij is automatisch getikt.

Ken je nog varianten? Tikkertje door de benen,

kettingtikkertje, tikkertje chocomousse,...



4. SARDIENTJE

Sardientje werkt als verstoppertje maar dan

omgekeerd. Er is slechts 1 persoon die zich gaat

verstoppen in een van ter voren afgesproken gebied.

Na 20 tellen is het aan de anderen om te gaan zoeken.

Als iemand de persoon in kwestie gevonden heeft, dan

gaat die persoon er gewoon bij zitten/staan/liggen. 

Na verloop van tijd zijn er steeds meer mensen die zich

op die plaats moeten verstoppen, zodat de

verstopplaats steeds meer opvalt. De eerste persoon

die de groep vindt is gewonnen en mag zich bij als

volgende verstoppen. De laatste persoon is verloren.



5. KWAKKIE HAPPER

Intussen ken je kwakkie al! Maar experimenteer

eens samen met de kinderen? Maak je een

reuzenhapper? Of wat dacht je om er eens

verschillende dieren mee te maken?

Bedenk allerlei opdrachten en je hebt uren

speelplezier!

De smaak te pakken? Check dit filmpje:

https://www.youtube.com/watch?

v=yc27ikqzdmA

Zo leer je een leuke haai, struisvogel of kip

maken. Misschien kunnen de kids wel een

stopmotion filmpje maken met hun creaties?



6. CACTUS EN BLOEM

De spelers zitten in een kring. Een van hen wordt

even naar buiten gestuurd. Dan wordt de bloem

aangeduid. Alle andere spelers zijn cactus. Die speler

die buiten stond komt weer binnen en moet op zoek

gaan naar de bloem. Dit moet hij doen door op de

schoot van de spelers te gaan zitten. Gaat hij op een

cactus zitten, dan krijgt hij een kneep in z'n

achterwerk. Kiest hij juist en komt hij bij de bloem

terecht, krijgt hij een knuffel.



7. HANDJE KLAP

Of je nu team Adje Patatje was of zong

over een vrouw die vermoord werd aan

het gordijnenkoord – achteraf gezien

lichtelijk luguber, moeten we toegeven

– klapspelletjes waren de rage op het

schoolplein. Very cool natuurlijk, maar

iets minder geschikt voor mensen met

een slechte oog-handcoördinatie.

Maken jullie een eigen KIDZ handje klap

lied?

Er is een vrouw vermoord

met een gordijnenkoord

ik heb het zelf gezien

het was op nummer tien

het bloed liep langs de trap

het leek tomatensap

ik werd er misselijk van

haar hoofd lag in een pan.

Haar naam was: Ea Dea

rikketakke Thea

ollebolleknolle elastiek.

charlychaplin ging naar de disco

leerde de meisjes dansen

de engelse en de fransen

de eerste was de hoelala

de tweede was de cha cha cha

de derde was de schuttersboog

de vierde was de rok omhoog

de vijfde was de ....

de zesde was de split

Pepsi… Pepsi Cola. Mora… Mora Sisi.

Wie er lacht… Krijgt een opdracht.

Wie beweegt… Krijgt er twee.

10,9,8,7,6,5,4,3,2,1’

En dan elkaar zo lang mogelijk aan blijven

kijken zonder in de lach te schieten.



8. REKKERSPEL

Het enige wat je nodig hebt is 3-5 meter elastiek. Deze knoop je aan de

uiteinden aan elkaar. Het mooist is elastisch koord.

Er zijn en paar basispasjes en je kunt er eindeloos op variëren. Om simpel

te starten probeer eens: ‘tip, tap, top, er in, er uit, er op’.

Weet je geen stapjes meer? Hier kan je leuke filmpjes vinden:

https://mamasmetthee.nl/elastieken/

https://pzz.to/click?uid=56354&referrer=https%3A%2F%2Fmamaduizendpoot.com%2Felastieken-een-spel-vol-nostalgie%2F&target_url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DjusROobRnes%26t%3D22s&text=%E2%80%98tip%2C%20tap%2C%20top%2C%20er%20in%2C%20er%20uit%2C%20er%20op%E2%80%99


PROBEER HET OOK
EENS MET

KLEUTERS!



8. LIEDJES

Samen zingen is niet alleen heel leuk maar voor

(kleine) kinderen ook nog eens goed voor de

taalontwikkeling. Terwijl je samen plezier maakt

ontwikkelt zich spelenderwijs een gevoel voor klank en

ritme. Bij veel kinderliedjes zijn bewegingen erg leuk

om te doen, waardoor gelijk de motorische

ontwikkeling wordt gestimuleerd.

Kinderliedjes liggen vaak lekker in het gehoor en je

kind pikt vanzelf de teksten en de bewegingen op!

De liedjes uit de oude doos doe het nog steeds prima

bij kinderen. Ken je nog 'De Mosselman', 'Tussen

Keulen en Parijs' of 'Ik heb een wagen volgeladen'?

Ken jij nog oude kinderliedjes? Meer inspiratie:

https://www.muziekweb.nl/Link/LAX2719/De-50-

leukste-kinderliedjes-uit-grootmoeders-tijd



VEEL SUCCES
&

VEEL SPEELPLEZIER!


