
#Gekkooblijftspelen

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

vermommingen maken toversporten toverkunst toverdranken het grote eindexamen

Abracadabra

Vink aan wat je 
al gedaan hebt.

Beste tovenaars en heksen,

Welkom op de magische Gekkoo-school Abracadabra. Jullie zijn deze 
week onze nieuwe leerlingen. Om te bewijzen dat jullie echte tovenaars 
en heksen zijn, zullen jullie deze week een aantal aartsmoeilijke 
proeven moeten doorstaan. Onze professoren hebben de moeilijkste 
onderdelen van hun vakken voor jullie voorbereid. Slagen jullie met 
glans voor al deze opdrachten? Dan kunnen jullie je op het einde van 
de week echte tovenaars en heksen noemen!

Met magische groeten,
Professor H. Ocuspocus
Directeur Abracadabra



#Gekkooblijftspelenvermommingen:
masker uit 

papier-mache
Nodig:
• een ballon
• krantenpapier (gewoon 

papier kan ook)
• lijm: 1 deel bloem en 2 

delen water (of gebruik 
behangerslijm als je dit 
hebt)

• Blaas de ballon op. De grootte van ballon wordt ook de grote van je masker. Blaas de ballon 
ongeveer even groot op als je gezicht

• Scheur het krantenpapier in stroken
• Maak de lijm in een ondiepe schaal. Zeef een kop bloem en meng met 2 koppen water. Voeg 

eventueel wat meer water of bloem toe als de lijm te dun of te dik is. (of maak behangerslijm 
volgens de verpakking)

• Bedek de ballon met papier maché. Doop de stroken in de lijm en laat even week. Schraap de 
overtollige lijm eraf en plak op de ballon. Druk goed aan.

• Bedek de ballon met minstens 3 volledige lagen papier-maché. Zorg dat het knoop je van de ballon 
wel zichtbaar blijft en dat je hier een kleine opening laat om de ballon er later uit te halen.

• Als je wil, kan je extra onderdelen op je masker boetseren zoals wenkbrauwen, lippen..
• Laat de papier-maché enkele dagen drogen. Vrijdag werken we dit verder af.

-

Welkom bij het vak vermommingen maken. Als tovenaar 
of heks moet je je soms onherkenbaar kunnen maken, 
zodat gewone mensen of slechte tovenaars je niet zien. 
Daarom is het heel belangrijk om je goed te kunnen 
vermommen.



#Gekkooblijftspelenvermommingen:
pruik maken

Nodig voor pruikbasis:
• papier of dun karton
• schaar
• nietjesmachine of lijm

Inspiratielijst pruik-
materialen:
• gekleurd papier
• stof
• wol
• wc-rolletjes
• foam
• tule
• ...

Maak de pruikbasis:
• Neem gekleurd papier en knip gelijke stroken langs de lange kant van het blad. 
• Plak of niet deze stroken aan elkaar zodat het een lange sliert wordt. Hou een stuk over om een 

kroon van te maken. Deze ronde moet rond het hoofd passen. Pas dit zeker voor je het niet of plakt. 
• Knip ruiten uit het papier. Laat de kinderen deze vormen uitknippen. 
• Plak de ruiten in het midden op de lange strook. 
• Plak de hoeken van de diamanten aan elkaar vast zodat het stekels worden.
• De lange sliert plak of niet je vast aan de ronde kroon. 

Op de pruikbasis bevestig je nu de “haren”. In de inspiratielijst vind je enkele tips.
• Werk voor de bevestiging van het materiaal aan de basis, van onder naar boven. 
• Bevestig eerst de delen van het haar die aan de onderkant zitten. Afhankelijk van je gekozen 

pruikbasis en materiaal, kan je alles bevestigen met lijm, lijmpistool, nietjes, naald en draad… Je 
kan ook een combinatie van bevestigingen doen. Bijvoorbeeld de onderste delen nieten, die nietjes 
zie je toch niet zitten, en de bovenste delen lijmen.
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Bezemvliegen
Toverhoed ringwerpen
• Teken met krijt een startlijn 

om de grond. Hier mag je niet 
voorbij. Een eind verderop staan 
2 toverhoeden (kegeltje of echte 
toverhoed). Probeer je ring of 
hoepel over de toverhoed te 
gooien.

• Heksen en tovenaars 
kunnen natuurlijk 
fantastisch goed vliegen 
met een bezem. Dit 
oefenen we door een 
parcours af te leggen 
met een bezig tussen de 
benen. 

• Extra uitdaging: met 2 
op de bezem.

• Maak met een bol wol 
ergens in huis of tuin 
een groot spinnenweb 
met gaten waar de 
kinderen door kunnen 
kruipen. De kinderen 
moeten proberen aan 
de overkant te geraken, 
zonder het spinnenweb 
aan te raken.

spinnenweb toverhoed ringwerpen

toversporten (1)
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• Baken een speelveld af met potjes. 
Op dit veld gaan we toverketel 
bal spelen. Het is de bedoeling 
om punten te scoren door de bal 
in de toverketel (emmer) van de 
andere ploeg te krijgen. Dit kan 
je doen door passen te geven. 
De bal mag niet met de voeten 
worden aangeraakt. Wie dat doet, 
wordt betoverd en veranderd voor 
2 minuten in een steen en blijft 
stokstijf staan. Het team met de 
meeste punten wint.

• We houden een wedstrijd 
hoogspringen over de 
bezem. We beginnen 
gewoon op de grond. 
Iedereen mag over de 
bezem springen. Elke 
keer gaat de bezem een 
klein beetje hoger. Wie 
springt het hoogst?

Nadien kan je ook nog 
het omgekeerde doen: 
bezemlimbo.
• Nu moet iedereen onder 

de bezem doorlopen, 
zonder hem aan te 
raken. De bezem gaat 
dan steeds een beetje 
naar omlaag.

bezemspringen toverketelbal

toversporten (2)



#Gekkooblijftspelentoverkunst:
toverstokje

Nodig:
• een paar mooie stokken
• verf
• penselen

Eventuele extra’s:
• Gekleurde wol of touw
• Lijmpistool 
• Glitters 
• Parels, veren,... 
• Zakmes

• Ga op zoek naar een paar mooie takken die je geschikt vindt voor een toverstok.
• Oudere kinderen die dit leuk vinden, kunnen eventueel eerst de schors van de tak halen met een 

zakmes. Voorzichtig!
• Als je lijmpistool hebt, kan je de stok extra patronen en reliëf geven met de lijm.
• Schilder de stok verf en sprenkel er glitters over indien gewenst. Laat de verf opdrogen.
• Versier je toverstok met touw, parels, veren,...



#Gekkooblijftspelentoverkunst:
trucs Het makkelijkste leer je tovertrucs van een video. Zo zie je exact hoe je de truc moet 

uitvoeren. Gebruik je toverstok om het nog magischer te maken.

Truc met banaan
• https://www.circusboltini.nl/blog/top-3-goocheltrucs-die-makkelijk-te-leren-zijn
• Wat heb je nodig? Een banaan en een paperclip.

Truc met bankbiljet
• https://www.youtube.com/watch?time_continue=174&v=Y7nToXRkuuI&feature=emb_logo
• Wat heb je nodig? Een bankbiljet en een muntstuk.

Truc met veiligheidsspelden
• https://goochelaar.nl/goocheltruc-11/
• Wat heb je nodig? Twee veiligheidsspelden.

Truc met twee rietjes
• https://goochelaar.nl/goocheltruc-1/
• Wat heb je nodig? Twee rietjes.

Truc met peper
• https://goochelaar.nl/goocheltruc-7/
• Wat heb je nodig? Zwarte peper, een diep bord, water, afwasmiddel en een doosje lucifers.

Truc met elastiek
• https://goochelaar.nl/goocheltruc-4/
Wat heb je nodig? Een elastiekje.

Truc met paperclips
• https://www.youtube.com/watch?time_continue=144&v=_Fuv-7boJ3Q&feature=emb_logo
• Wat heb je nodig? 2 paperclips en een strook papier.



#Gekkooblijftspelentoverdranken:
eenhoornsnot

Nodig:
• scheerschuim
• vloeibare knutsellijm
• vloeibaar wasmiddel 

(géén waspoeder)
• voedingskleurstof/verf
• eventueel glitters

Eenhoornsnot is een magische substantie. Het ideale middeltje 
tegen verveling…
• Doe ongeveer 2 eetlepels lijm in de kom. 
• Schud het scheerschuim en spuit een flinke dot schuim bij de lijm.
• Roer het schuim en de lijm door elkaar. Meng tot een stevig 

geheel.
• Voeg de gewenste kleurstof/verf en glitters toe.
• Doe het vloeibare wasmiddel in de dop en voeg scheutje voor 

scheutje wat wasmiddel toe.
• Goed roeren en voel af en toe met je vingers of het nog erg plakt 

of niet. Zodra het niet meer erg aan je handen plakt weet je dat je 
goed zit. Voeg als het nog erg plakkerig is wat meer wasmiddel toe 
(goed blijven roeren tot het los gaat zitten van het kommetje).

• Kan je het eenhoornsnot nu goed uit de kom halen, dan kneed je 
het nog lekker verder met je handen. Door goed te kneden, wordt 
het nog beter.

• Je kan ook verschillende kleuren maken en deze vervolgens door 
elkaar mengen en kneden voor een extra speciaal effect.

Toverdranken is misschien wel het moeilijkste vak van 



#Gekkooblijftspelentoverdranken:
groeidrankje

Nodig:
• 10 rattenstaarten
• 5 handen drakenmest
• 21 vleermuistranen
• 14 stinkplantjes
• 100 springsprieten
• 5 zeemeerminschubben
• 1 vuurspuwtand
• 6 droezelharen
• 3 liter magisch sap
• ...

We maken een toverdrank om alles in de natuur 
beter te laten groeien. Hiervoor moeten
we buiten (in de tuin of het park) op zoek naar 
ingrediënten. Voor deze toverdrank heb je heel wat 
fantasie nodig. Om deze toverdrank goed te maken 
moeten alle ingrediënten natuurlijk zijn.
• Meng alles in een grote emmer. Verzin een 

magische spreuk en giet de toverdrank uit in de 
natuur om alles beter te laten groeien!



#Gekkooblijftspelentoverdranken:
lavalamp

Nodig:
• Een doorzichtige glazen* 

(of plastic fles) met dop 
van minstens ½ liter

• Plantaardige olie
• Een bruistablet* (maakt 

niet uit welke) of als je 
dit niet in huis hebt: zout

• Kleurstof of verf
• Een zaklamp

* Voor het beste en mooiste 
effect gebruik je een glazen 
fles en een bruistablet.

• Vul de fles voor een kwart met water.
• Vul de rest van de fles met olie.
• Voeg een aantal druppels kleurstof of verf toe.
• Wacht even tot alles rustig is in de fles in niets beweegt.
• Zeg de magische spreuk ‘Zipperzapperbratislava in deze fles zit nu lava!’
• Doe een halve bruistablet in de fles of een flinke snuf zout en sluit de fles af.
• Kijk wat er gebeurt! Schud eventueel een paar keer met de fles voor extra grote lavabubbels.
• Voor extra effect zet je de lavalamp in een donkere kamer met een zaklamp erachter.
• Als alles stilvalt, kan je nog een halve bruistablet toevoegen.



#Gekkooblijftspelenhet grote 
eindexamen (1) Vandaag is het grote eindexamen. De professoren hebben een lijst met 5 opdrachten samengesteld. 

Verschillende zaken die je deze week geleerd hebt, komen nu terug. Het is tijd om je te bewijzen en je 
officiële tovenaarsdiploma te verdienen.

Werk je maskers af. Ze zullen ondertussen wel goed gedroogd zijn.
• Prik met een kleine naald een gaatje door de bal zodat de ballon leeg loopt. Trek de ballon er 

onderaan uit.
• Knip met een schaar de bal van papier-maché doormidden. Nu heb je twee maskers. Eventueel kan 

je deze nog wat bijknippen als ze te groot zijn voor je hoofd.
• Knip in het masker gaten voor je ogen, mond en eventueel neus. Zorg ervoor dat deze op de juiste 

plaats zitten. Vraag eventueel even hulp aan iemand anders.
• Maak aan de zijkanten een gaatje om een elastiek aan te bevestigen.
• Schilder het masker zoals je wil.

masker afwerken
Nodig:
• naald
• schaar
• verf
• penselen
• elastieken
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Verzin 3 recepten voor 
toverdrankjes:
• Eentje tegen 

liefdesverdriet...
• Eentje om zo sterk als 

een reus te worden...
• En eentje waarmee 

je in een sprinkhaan 
verandert. 

• Schrijf het recept en 
de bereidingswijze op 
papier en ontwerp een 
mooi etiket voor elk 
drankje.

het grote 
eindexamen (2)

Toverdrank-
recepten

Nodig:
• papier
• etiketten
• pen, stiften of potloden

• Vermom je zo goed 
mogelijk en toon 3 
tovertrucs aan je 
huisgenoten

• Gebruik het masker 
en de pruik die je 
deze week gemaakt 
heb. Ga op zoek naar 
verkleedkleren. Verzin 
een personage (naam, 
stemmetje,...) en voer 
als dit personage 3 
tovertrucs op voor je 
huisgenoten.

vermom je en 
toon je trucjes
Nodig:
• zelfgemaakt masker
• verkleedkleren
• benodigdheden voor 

tovertrucs

Verzin 10 toverspreuken
• Verzin 10 toverspreuken die je 

kan gebruiken als je een slechte 
tovenaar tegenkomt. Denk ook na 
over de bewegingen die je met je 
toverstok maakt bij deze spreuken.

Toverspreuken
Nodig:
• zelfgemaakt toverstokje
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De magische toverdrank heeft het effect dat iedereen supergelukkig 
wordt. Bovendien is het een heerlijk tussendoortje. We maken een 
smoothie die uit 6 verschillende, gekleurde lagen bestaat. 
• Elke smoothiekleur heeft dezelfde basis: 1 (bevroren) banaan + 100 gr yoghurt 

+ 1 soort fruit. Mix de ingrediënten per kleur met de blender of staafmixer en 
voeg eventueel wat water toe als de smoothie te vast is. 

• Zorg dat alle lagen ongeveer dezelfde dikte hebben, zo blijven ze het beste op 
elkaar liggen. 

• Vul grote glazen voorzichtig laagje per laagje voor een mooi effect.

regenboog-
toverdrank

Nodig:
• blender of staafmixer
• grote glazen
• eventueel water
• yoghurt
• (bevroren) banaan

Inspiratielijst fruit*:
• rood: aardbeien of fram-

bozen
• oranje: perzikken (uit 

blik) of mango
• geel: ananas
• groen: kiwi
• paars: blauwe bessen of 

mix van bosvruchten

* mag ook diepvriesfruit zijn

het grote 
eindexamen (3)


