
#Gekkooblijftspelen

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Over een kleine mol 
die wil weten wie 
er op zijn kop heeft 
gepoept.

het verhaal

drollenkoekjes

dierenhanden

kakjesbingo

boomgezichten

blotevoetenpad: 
binnnen en buiten

spelen met verf en
action painting

spelen met modder spelen met krijt

vuile vingers, vieze voeten

Vink aan wat je 
al gedaan hebt.



#Gekkooblijftspelendrollenkoekjes
Nodig voor 12 koekjes:
• 200 gr ongezouten room- 

boter op kamertemperatuur
• 150 gr donkere 

basterdsuiker
• 2 zakjes (of 16 gr) 

vanillesuiker
• 1 ei
• 360 gram bloem
• 40 gram cacao

• Vandaag gaan we op avontuur met een kleine mol. Samen met de mol gaan we op zoek wie er een 
kakje op zijn hoofd heeft laten vallen. Start met het voorlezen van het verhaal: “Over een kleine 
mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft”. Je vindt dit verhaal ook online, bijvoorbeeld op 
YouTube.

Nu gaan we drollenkoekjes bakken:
• Mix de boter met de basterdsuiker en vanillesuiker tot een gladde massa.
• Voeg het ei, de bloem en cacao toe en kneed het deeg tot alle ingrediënten goed gemengd zijn.
• Maak van het deeg een bol, verpak hem met vershoudfolie en leg hem minimaal een uur in de 

koelkast. Ondertussen kan je één van de andere activiteiten doen.
• Als het deeg goed koud is, kun je de drollenkoekjes maken. En dat begint met het voorverwarmen 

van de oven op 175 graden.
• Daarna verdeel je de bol deeg in 12 ongeveer gelijke stukken. Nu kan je je eigen drol ontwerpen. 

Voor een typisch drolletje, rol het deeg tot een lange slang. Deze slang rol je op tot een 
drolletje met het puntje naar boven. Andere drollenvormen kunnen natuurlijk ook.

• Bak de drollenkoekjes 15-20 minuten in een voorverwarmde oven.

Serveertip: Serveer de koekjes met een rol wc-papier in plaats van met een servetje, dat 
maakt het helemaal af.



#Gekkooblijftspelendierenhanden
Nodig:
• papier
• verf
• penselen

• We maken dieren met verf. Maar we gaan niet gewoon schilderen. We maken afdrukken van onze 
handen met verf op papier. Daarna toveren we deze om tot echte dieren. 

• Begin eenvoudig met een verfafdruk in één kleur met één hand (bv. bruine kip waar je nog een kop 
en poten bijschildert).

• Je kan ook verschillende kleuren tegelijk op je hand doen voor een leuk effect. Of zet meerdere 
afdrukken naast of op elkaar. Experimenteer met de positie van je vingers en hand: ver uit elkaar, 
middelste vingers tegen elkaar, hand schuin of ondersteboven… 

• Een nieuw onbestaand dier of monster is ook leuk.

Belangrijk: was na elke afdruk je handen, anders krijg je vieze kleuren. Zet om het makkelijk te 
maken een emmer water met zeep en wat handdoeken naast de tafel (zo bespaar je water).



#Gekkooblijftspelenkakjesbingo
Nodig:
• bingokaarten
• potloden

• Tijd om even een frisse neus te halen. Een gewone 
wandeling wordt dubbel zo leuk met deze kakjesbingo. 
We kijken onderweg onze ogen uit naar zo veel mogelijk 
verschillende kakjes. Wie spot als eerste een volledige rij 
op onze bingokaart? Die is de winnaar!

• Print bingokaarten af of teken ze over op papier. Neem 
een potlood mee om alles aan te duiden op de kaart.

B I N G O



#Gekkooblijftspelenboomgezichten
Nodig:
• 1 kopje zout
• 3 koppen bloem (geen 

zelfrijzende bloem)
• 1 kop water
• scheutje olijfolie
• mengkom

Stap 1: zoutdeeg maken 
Voor we op zoek gaan naar de perfecte boom, maken we eerst 
een portie zoutdeeg. (Als je klei in huis hebt, kan je dit ook 
gebruiken en deze stap overslaan)
• Meng het water en het zout in de grote kom.
• Voeg beetje bij beetje bloem toe en kneed het deeg met je 

(propere) handen.
• Giet een eetlepel olie op het deeg en kneed alles goed 

samen.
• Als het geheel te korrelig en droog is, voeg dan nog enkele 

druppels water toe. Als het deeg te nat is, voeg dan een 
heel klein beetje bloem toe.

Stap 2: Op zoek naar een boom
• Ga op zoek naar het dichtstbijzijnde plekje waar bomen te 

vinden zijn. Misschien is dit in je eigen tuin, in je straat of 
het bos of park in je buurt.

• Geef de bomen een gezicht met het zoutdeeg en allerlei 
materialen die je vindt: blaadjes, nootjes, takken,… 

• Kneed het deeg tot het zacht is. Je kan je bol deeg gewoon 
helemaal platduwen op de boom en hier allerlei materialen 
induwen en tekenen met een stokje. Of je kan de ogen, 
neus, mond,... apart maken en op de boom duwen.

• Gebruik alleen natuurlijk materiaal en geen plastic. 
• Laat de boomgezichten hangen en ga een paar dagen later 

nog eens kijken.



#Gekkooblijftspelenblotevoetenpad
(1)

Nodig:
• teiltjes
• plastic opbergbakken
• curverbakken (bij iets 

grotere materialen
• houten kratjes of kistjes
• kartonnen dozen (best 

binnen, voor proper 
materiaal)

• oude speeltegels 
(hier kan je eventueel 
materiaal op vastkleven)

Een blotevoetenpad is een wandelpad dat je loopt op je blote voeten. Je komt over 
allerlei verschillende ondergronden zodat je met je blote voeten kunt ervaren hoe 
zand, water en stenen onder je voeten voelen. Je vindt dit op verschillende plekken in 
de natuur. Maar je kan er ook zelf één maken. Zowel binnen- als buitenshuis.

Een blotevoetenpad buiten maken, klinkt het meest logisch. Je hebt daar vaak al verschillende 
ondergronden die je kan gebruiken. Je kan een blotevoetenpad maken in je tuin of in het bos of 
park in de buurt. Maar het kan ook perfect binnen.

Voor een blotevoetenpad in het bos of park, gebruik je alleen maar natuurlijke elementen. Maak 
met de hulp van takken verschillende ‘vakken’ die je vult met natuurlijke materialen.

Voor een blotevoetenpad in je eigen tuin of huis, is 
het handig om iets te gebruiken waar je de materialen 
in doet. Zo blijven alle materialen min of meer op 
zijn plaats. Wat je gebruikt moet natuurlijk wel groot 
genoeg zijn om een voet in te plaatsen. 

Waarschijnlijk heb je niet van één van deze dingen 
massa’s in huis, dus een combinatie is uiteraard prima! 
Eventueel kan je ook gewoon een afdekzeil gebruiken, 
maar dan zal alles zich veel sneller mengen.



#Gekkooblijftspelenblotevoetenpad 
(2)

Inspiratielijst:
• zand
• kiezels
• water en zeep
• modder
• Potgrond
• bubbeltjesplastic
• maïs- of graankorrels
• gras
• mos
• papiersnippers
• houtsnippers
• knikkers
• kralen
• sponzen (nat en droog)
• stoffen, doeken en sjaals
• dennenappels en kastan-

jes
• rijst
• takken
• watjes
• bladeren
• karton
• lege ballonnen
• zachte deken of dekbed
• kussens
• ...

Opstelling
• Begin met de propere materialen en eindig met de vieze en natte materialen. Plaats bijvoorbeeld 

niet eerst een bak met modder en daarna een bak met stukjes wol. 
• Zet als allerlaatste een bak met water en zeepsop om de voeten terug proper te maken en leg hier 

ook enkele handdoeken klaar.
• Voor een blotevoetenpad binnen in huis, gebruik je best enkel ‘droge’ materialen.

Gebruik verschillende materialen
• Een blotevoetenpad is het leukst als je veel verschillende ondergronden gebruikt die heel anders 

aanvoelen. Ga in je huis en/of tuin samen met je kinderen op zoek naar leuke materialen. In de 
inspiratielijst vind je alvast onze suggesties die leuk of spannend aanvoelen. (Maar gebruik gewoon 
zelf wat je in huis kan vinden.)

• Is het pad klaar? Tijd om het uit te testen! Schoenen en sokken uit. Is er iets dat te veel pijn doet 
en dat we moeten vervangen? Is er genoeg afwisseling? Moet er nog iets slijmerig/natter bij? Nu 
kan je het pad echt afwerken.

Enkele uitdagingen om het extra 
spannend te maken:
• Om ter snelste het pad afleggen
• Geblinddoekt het pad afleggen en de 

ondergrond raden
• Om ter snelste geblinddoekt over het pad 
• Om ter snelste achterwaarts over het pad 
• Al springend
• ...



#Gekkooblijftspelenaction painting
(1)

Nodig:
• afdekzeil
• wit laken
• papier
• verf
• spuitjes

Deze activiteit doe je best buiten want er zullen heel wat verfspetters rondvliegen. Moest 
dat niet lukken, dek de vloer dan heel goed af met plastic. Dek ook buiten de grond af met 
een extra plastic.

Tikkertje verf
• De tikker smeert zijn handen vol met verf. Je bent getikt als de tikker zijn handafdruk ergens op 

jou kan zetten. Als je getikt bent, ga je even aan de kant zitten tot het volgende spelletje.

Verfaanval
• Verdeel de kinderen in twee groepen. Elke groep krijgt een emmer met verf gemengd met 

water. Iedereen krijgt ook een klein spuitje. Vertrek allebei aan de andere kant van het 
terrein. Je kan iemand van het andere team uitschakelen door hem te raken met verf uit 
je spuitje. Het team dat als laatste een ‘overlevende’ heeft, heeft gewonnen. Je kan dit 
een paar keer spelen.

Verftwister
• Neem een groot zeil en verdeel hier bollen verf op zoals bij 

het spel Twister.
• Laat de kinderen rond het zeil staan. Geef opdrachten zoals 

‘een hand op blauw’ ‘voet op groen’. Wie omvalt of met zijn 
achterwerk de grond raakt, valt af.

Pictionary met gekke lichaamsdelen
• Noteer een heleboel lichaamsdelen op kaartjes en steek deze in een 

zakje. Vul een ander zakje met allerlei namen van dingen om te 
tekenen (die niet te moeilijk zijn). Trek de beurt een kaartje uit beide 
zakjes. Je moet schilderen met het lichaamsdeel dat je getrokken 
hebt. De anderen proberen te raden wat je schildert.



#GekkooblijftspelenAction painting 
(2) Action painting meesterwerk

• Maak samen een groot meesterwerk door te schilderen met ‘rare’ 
voorwerpen en op gekke manieren:

• In verf gedoopte knikkers over het doek rollen
• Autoracen met speelgoedautootjes door de verf
• Botsballen met verf zo veel mogelijk keer laten botsen op het doek
• Spetteren en druppen met penselen
• Spuitjes en waterpistolen met verf (en een beetje water)
• Verf blazen met rietjes
• …

• Start met een heel groot stuk wit papier, karton of een witte doek. Begin 
met weinig verf. Bouw jullie meesterwerk stap voor stap op.

Hoofd, schouders, knie 
en teen

• Iedereen krijgt een 
flinke portie verf 
op zijn handen. 
Vervolgens dansen we 
op het liedje ‘Hoofd, 
schouders, knie en 
teen’. Zo worden we 
lekker vuil.

Wat met het kunstwerk?
• Uit action painting kunnen ware kunstwerken ontstaan. Het is zonde om dit zomaar weg te gooien. 

Maar wat doe je met zo’n groot kunstwerk? Knip de mooiste stukjes uit het kunstwerk en kader ze 
in. Ook ideaal om cadeau te doen aan peter, meter, grootouders,… Knip er kleine kaartjes van en 
stuur ze op. Heb je een grote, vrije muur? Hang dan eventueel (een deel van) het doek op.



#Gekkooblijftspelenspelen 
met modder (1)

Basis voor modder:
• potgrond (restjes zijn 

prima)
• zand 
• water
• bak, schelp, emmer,... 

om de modder in te 
maken

Diertjes zoeken
• bak met modder 

speelgoeddiertjes

Bouwen met modder:
• stevige modder
• zandbakspeelgoed of 

strandspeelgoed 
• versieringen uit de 

natuur

Denk samen met je kind(eren) na: 
• Wat is modder? 
• Hoe maak je modder? 
• Wil je dikke, stevige modder of liever vloeibare? 
• Welke materialen heb je nodig om modder te maken? 

Experimenteer samen tot je de beste modder hebt.

Diertjes zoeken
• Heb je meerdere kinderen? Laat 

de één dan diertjes verstoppen 
in de modder voor de ander. 
Of verstop ze zelf en laat de 
kinderen samen op zoek gaan 
naar de diertjes.

Bouwen met modder
• Met een hoop stevige modder 

(niet te veel water erbij) kan 
je prachtige bouwwerken 
maken. Dit is een beetje zoals 
spelen met nat zand. Geef de 
kinderen zandbakspeelgoed 
en bouw samen een prachtig 
kasteel. Je kan je bouwwerken 
extra versieren met natuurlijke 
materialen die jullie vinden: 
blaadjes, stokken, steentjes…



#Gekkooblijftspelenspelen 
met modder (2)

Modderverf:
• modder
• papier
• tools om mee te 

schilderen

Modderkeuken:
• modder
• (oud) keukengerief

Modderverf
• Vloeibare modder is ideaal om te gebruiken als 

verf. Plak een stuk papier vast op de grond. Laat de 
kinderen schilderen met de modder. Ze kunnen kiezen 
voor penselen, hun eigen handen, voeten, blaadjes 
uit de tuin,...

Modderkeuken
• In de modderkeuken worden de heerlijkste gerechten 

getoverd! Met keukenmateriaal bakken we de 
lekkerste taartjes en nog veel meer. Laat je kinderen 
hun fantasie maar goed gebruiken. De gerechtjes kan 
je versieren met natuurlijke materialen zoals stokken, 
blaadjes, steentjes...



#Gekkooblijftspelenspelen 
met krijt (1)

Nodig:
• stoepkrijt

Omtrekken krijten
• Laat je kind op de grond liggen en teken de omtrek van het 

lichaam van het kind. Laat het kind vervolgens zichzelf een 
leuk kapsel, gezicht en kleren geven. Misschien is het wel leuk 
om eens vleugels of een gekke staart te hebben? Laat je kind 
ook jouw omtrek tekenen en versieren.

Achtergrond krijten
• Zoek samen met je kinderen voorbeelden op van 

‘sidewalk chalk art’ op het internet of blader samen 
met hen door hun favoriete kinderboeken en kies dan 
een ‘omgeving’ waar jullie naartoe willen ontsnappen. 
Misschien diep onder de zee? Een tropisch eiland? Of 
tussen de maan en de sterren? Laat je fantasie de 
vrije loop. Ook leuk: een boodschap voor oma en opa 
maken, dan kan je de foto doorsturen. 

• Teken de omtrekken van wat je wil tekenen en laat 
de kinderen inkleuren. Grotere kinderen kunnen dit 
ook helemaal zelfstandig. Ga op een stoel staan en 
laat je kinderen zich ‘goed leggen’ in de tekening.



#Gekkooblijftspelenspelen 
met krijt (2)

IJskrijt
• ijsblokvormpjes
• water 
• maizena
• kleurstof

Maak je ijskrijtjes een dag 
van tevoren.

IJskrijt
• Meng gelijke hoeveelheden water en maizena tot een papje. 
• Doe verschillende kleuren en verhoudingen kleurstof in ijsblokvormpjes. 
• Vul de vormpjes met het maizena-watermengsel. 
• Meng met een kleine lepel of stokje de kleuren er goed door. 
• Zet in de diepvries.

Haal de volgende dag de ijsblokjes uit de vorm en laat je kinderen ontdekken 
wat ze er allemaal mee kunnen doen. Welke kleuren zien ze als de blokjes smelt-
en? Welke tekeningen kunnen ze maken (met hun handen, met penselen,...) met 
de smeltende blokjes?


