
#Gekkooblijftspelen

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

krantenfort

DIY-spelletjes:

knikkerdoolhof

tafelvoetbal

knikkerbaan

Lekker bouwen:

marshmallow-
constructies

suikergebouwen

peperkoekenhuisjes

bouwkampioenschap

bouwkampioenen

Vink aan wat je 
al gedaan hebt.



#Gekkooblijftspelenkrantenfort (1)
Nodig:
• kranten
• papiertape
• nietjesmachine

Rol eerst een 90-tal strakke rolletjes. Dat doe je zo: 
• neem telkens 2 vellen krantenpapier,
• begin in een hoek en rol zo strak mogelijk,
• maak het uiteinde vast met een stukje tape.

stap 1



#Gekkooblijftspelenkrantenfort (2)

Een driehoek is de beste constructievorm.
• Maak driehoeken met de rolletjes door de uiteindes 

aan elkaar vast te maken met papiertape of nietjes.
stap 2

Nu kan je je fort bouwen.
• Maak de driehoek aan elkaar vast met papiertape.
• Hou zeker driehoeken over voor het dak of om je constructie 

dicht te maken. Dat geeft extra stabiliteit.
• Eventueel kan je hier en daar nog een nietje gebruiken voor 

extra stevigheid.

stap 3



#GekkooblijftspelenDIY:
knikkerdoolhof
Nodig:
• deksel van schoendoos
• potloden of stiften
• gekleurd papier
• vloeibare lijm
• penseel
• knikkers

Inspiratielijst voor 
hindernissen:
• rietjes
• dopjes
• kurken
• pijpenragers
• friscostokjes
• ...

Voor het knikkerdoolhof gebruiken we het deksel van een schoendoos. Dankzij de 
opstaande randen zal de knikker niet uit je doolhof rollen.
• Versier de binnen- en buitenkant van het deksel. Dit kan met stiften, potloden, gekleurd 

papier,… Gebruik geen verf want dan moet je wachten tot deze droog is.
• Kies uit verschillende kosteloze materialen om hindernissen te maken. 
• Denk na over hoe je doolhof wil vormgeven, welke materialen komen op welke plaats? 

Zijn er gaten waar de knikker kan doorvallen? Moet de knikker ergens onderdoor, 
tussen,…? Leg al het materiaal op de juiste plaats, zonder al iets vast te plakken en kijk 
of alles in je deksel past. Werk eventueel je gekozen materiaal bij door er bijvoorbeeld 
een stukje af te knippen.

• Plak alles vast met vloeibare lijm en een penseel en laat alles goed drogen. 
• Klaar!



#GekkooblijftspelenDIY:
tafelvoetbal (1)
Nodig:
• schoendoos zonder deksel
• potloden of stiften
• gekleurd papier
• eventueel washi-tape
• lat
• breekmes
• rietjes
• satéstokjes
• wasknijpers
• pingpongballetje

We maken een minitafelvoetbal met een schoendoos zonder deksel.
• Versier de binnen- en buitekantkant. Dit kan met washitape, gekleurd papier, stiften… Gebruik 

geen verf want dan moet je wachten tot deze droog is.
• Maak telkens zes gaten in de twee zijkanten van de doos. Duid eerst de juiste plaats aan met 

meetlat en potlood (bijvoorbeeld om de 5 cm en op 5 cm van de bovenkant). Maak de gaatjes 
met een scherp geslepen potlood. Draai goed tot het gaatje groter wordt en gebruik daarna de 
achterkant van het potlood om het te vergroten.

• Teken op de korten kanten van de doos de plaats van de goal. Snij voorzichtig uit met het 
breekmes. Accentueer eventueel de randen van de goal ook met tape.



#GekkooblijftspelenDIY:
tafelvoetbal (2)

• Schuif vier of vijf (afhankelijk van de dikte van je rietjes) satéstokjes 
in het uiteinde van een rietje en schuif het tweede rietje er over. Maak 
op dezelfde manier zes ‘stokken’. 

• Geef nu de twee ‘teams’ (vijf wasknijpers per team) hun eigen 
kleuren. Gebruik hiervoor stiften.

• Schuif de stokken door de gaten, bevestig er de wasknijpers op, leg 
het pingpongballetje op je veld... en spelen maar.



#Gekkooblijftspelenknikkerbaan
Nodig:
• papiertape
• schaar 
• breekmes (voorzichtig!)
• knikkers

Inspiratielijst:
• wc-rolletjes
• plastic flessen
• krantenpapier
• kartonnen schaaltje
• ...

We bouwen een gigantische knikkerbaan tegen 
de muur.
• Een knikkerbaan kan erg spectaculair zijn. Op 

internet vind je inspiratie (zoek op: marble run).
• Begin te bouwen. Snij de bodem of de zijkant 

uit flessen, maak een opening in een kartonnen 
schaaltje, een extra gat in een wc-rolletje,...

• Bevestig aan de muur met papiertape.
• Voer regelmatig een test uit om te kijken of de 

knikkers nergens vast blijven zitten.



#Gekkooblijftspelen

• Was je handen voor je begint.
• Doe de marshmallows in een potje en pak 

de spaghetti uit. Laat de kinderen eerst 
experimenteren. Bespreek samen wat de beste 
techniek is. Help elkaar.

• Geef nu een uitdaging. Wie kan in 10 minuten 
het hoogste bouwwerk maken dat blijft staan 
zonder extra ondersteuning?

• Geef daarna de uitdaging om in 10 minuten het 
coolste bouwwerk te maken.

lekker bouwen:
marshmallow-

constructie
Nodig:
• droge spaghetti
• marshmallows



#Gekkooblijftspelenlekker bouwen:
suikerklontjes-

gebouw
Nodig:
• suikerklontjes

• Was je handen voor je begint.
• Probeer een brug, kasteel, iglo, doolhof,… te bouwen met suikerklontjes.
• Laat de kinderen experimenteren. Help elkaar.



#Gekkooblijftspelen

Wat kan er niet ontbreken als we het hebben over bouwen met eten? Een peperkoeken-
huisje natuurlijk. Gebruik je fantasie en creativiteit om het gezelligste huisje te bouwen. 
• Inspiratie vind je in dit filmpje: https://koken.vtm.be/recept/kinderspel-peperkoeken-huisje
• Was je handen voor je begint te bouwen.
• Je kan ook een gezond huisje maken met fruit of groenten in plaats van snoepjes.

lekker bouwen:
peperkoeken-

huisje
Nodig:
• peperkoek in schijfjes
• tandenstokers
• verschillende snoepjes 

(of fruit of groenten)
• eventueel groene suiker- 

pasta of een groen blad 
papier



#Gekkooblijftspelenhet bouw-
kampioenschap

Nodig:
• scorebord

Inspiratielijst bouw-
materiaal:
• Duplo
• LEGO
• Clicks
• kapla
• wc-rolletjes
• kartonnen dozen
• krantenpapier
• ...

Wie scoort het beste op de uitdagingen? Wie 
mag zich tot bouwkampioen kronen? 
• Hou de scores bij op een scorebord. Laat de 

kinderen bij uitdagingen waarvan de winnaar 
subjectief is (dus niet om ter hoogste maar bv om 
ter mooiste) zelf een stem uitbrengen op iemand 
anders om de winnaar te bepalen.

• Gebruik bouwmateriaal dat je in huis hebt. 
• Begin met uitdagingen die heel concreet en 

eenvoudig zijn. Zo heeft iedereen een beetje tijd 
om te wennen aan het materiaal. Daarna kunnen 
er uitdagingen komen die meer fantasie en eigen 
inbreng van de kinderen vragen. 

• Maak het spannend en bouw tegen de tijd. Voorzie 
gemiddeld 10 tot 20 minuten per uitdaging. 
Gebruik eventueel een wekkertje en geef terwijl de 
kinderen bezig zijn regelmatig de tijd aan.

10 uitdagingen
1. Bouw een zo hoog mogelijke 

toren met 100 plankjes.
2. Bouw een toren 50 cm hoog 

die zo stevig mogelijk is.
3. Bouw een zo hoog en breed 

mogelijk appartementsgebouw 
met 200 blokjes.

4. Bouw het mooiste huis met 
een schuin dak en tuin.

5. Bouw de mooiste brug.
6. Bouw het mooiste dier.
7. Bouw het mooiste en grootste 

voertuig.
8. Bouw het mooiste kasteel.
9. Bouw iets rond/bolvormig.
10. Bouw iets naar keuze.


