
Weekoverzicht Gekkoo Kampbende zonder overnachting  

DANSENDE DIERENBOS– BASISSCHOOL KOLIBRIE – 5-6 JAAR 
 

 Maandag 

12/04/2021 

Dinsdag 

13/04/2021 

Woensdag 

14/04/2021 

Donderdag 
15/04/2021 

Vrijdag 

16/04/2021 

Open speelaanbod 

8.00 - 9.30 uur 

     

Voormiddagactiviteit 

9.30 - 12.30 uur 
 

 

 

 

 

WORKSHOP CLAC WORKSHOP CLAC WORKSHOP CLAC WORKSHOP CLAC Vandaag komt Elly de 

egel op bezoek en 
speelt haar 

prikspelletjes met 
ons. We bakken ook 

egeltjesbrood.  

 

Middagpauze 

12.30 - 13.00 uur 

     

Namiddagactiviteit 

13.30 - 16.30 uur 
 

 

 

 

 

We starten de week 
met dierengymnastiek 

om ons vervolgens om 
te dopen tot echte 

dieren van het 
dierenbos. We maken 

dierenmaskers en 
spelen een 

dierenestafette en 
dierenstratego. 

SPEELHOEKEN 
We brengen een 

bezoekje aan de 
boerderij, maken 

voetsporen in 
zoutdeeg en runnen 

een dierenhotel. 

We gaan op uitstap 
naar de 

kinderboerderij en 
maken kennis met 

alle dieren. We 
sluiten de namiddag 
af met een superleuk 

dierenverhaaltje. 

SPEELHOEKEN 
We brengen een 

bezoekje aan de 
boerderij, maken 

voetsporen in 
zoutdeeg en runnen 

een dierenhotel. 

WORKSHOP CLAC 
 

Toonmoment om 
15.30 uur. Maximum 
2 familieleden (MET 

mondmasker) 
 per kind. 

Open speelaanbod 

16.30 - 18.00 uur 

     

Handpoppen Valerie de vlinder, Koen de kikker, Oela de uil en Eddy de eekhoorn gidsen ons doorheen de dierenwereld. 
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Tips en tricks voor het gebruik van deze 

voorbereiding 
 

Hallo daar!  

 

Jij hebt de voorbereiding van een themakamp zonder overnachting in handen. Hopelijk 

heeft het weekschema op de pagina hiervoor je alvast heel veel goesting gegeven om 

erin te vliegen en er een spetterende week van te maken. Op de volgende pagina’s vind 

je de uitgewerkte activiteiten. Voordat dat je deze begint lezen, willen we je graag nog 

enkele tips en tricks meegeven hoe je deze voorbereiding optimaal kan gebruiken. 

 

We wensen je alvast heel veel plezier! 

Groetjes, 

 

De Kampmedewerkers van Gekkoo 

 

Eigen inbreng welkom! 
Wij hebben ons best gedaan om leuke activiteiten voor te bereiden. Uiteraard zijn wij er 

van overtuigd dat ook jullie fantastische ideeën hebben voor dit thema. Je eigen inbreng 

in de activiteiten is dan ook meer dan welkom. Heb je een leuke twist voor een spelletje, 

wat extra aanvullingen.. Hou je dan zeker niet in. We vinden het heel fijn als je je eigen 

ding doet met deze voorbereiding.  

 

Let wel op, ouders krijgen vooraf het weekschema. Het is niet de bedoeling om compleet 

andere activiteiten te gaan doen. Vaak bereiden ouders hun kinderen voor op wat er in 

het weekschema staat. Wees creatief binnen de voorbereide activiteiten.  

 

Wees flexibel en speel in op de deelnemers 
Deze voorbereiding is een goede leidraad voor de kampweek. Probeer zoveel mogelijk 

van de voorbereide activiteiten uit te voeren. Hou hier echter niet halsstarrig aan vast. 

Vinden de kinderen een bepaalde activiteit super leuk? Blijf deze dan gerust wat langer 

doen. Is er een activiteit te moeilijk of makkelijk voor de kinderen? Probeer deze dan aan 

te passen op maat. Zijn er bepaalde materialen toch niet aanwezig? Zoek dan iets anders 

waarmee je toch de activiteit kan doen. Is een activiteit vroeger klaar? Misschien kan nog 

iets opnieuw doen, of speel wat leuke spelletjes in thema tot de pauze. Wees dus flexibel. 

Een activiteit verloopt nooit 100% zoals gepland.  

Check vooraf steeds het weerbericht en pas indien nodig de activiteiten aan. Als het echt 

niet mogelijk is om bepaalde activiteiten te doen, verschuif deze dan in de weekplanning.  
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DIERENESTAFETTE – DIERENMASKERS EN 

STRATEGO 
 

Korte omschrijving (doel) 
 

Vandaag leren we Valerie de vlinder, Koen de kikker, Oela de uil en Eddy de eekhoorn 

kennen en elkaar. Zij gaan ons doorheen de dierenwereld gidsen. We maken 

daarnaast ook dierenmaskers en spelen een dierenestafette.  

 

Spelvorm en timing 
 13u30: Poppenkast 

 13u45: dierenestafette 

 14u30: Plas- en drinkmoment 

 14u45: Dierenmaskers maken  

 15u15: Levende stratego  

 

Materiaal uit algemene bakken 
 Kegels 

 Lepels  

 Krijt 

 Emmers 

 Balletjes  

 Stiften 

 Groot stevig papier  

 Crêpepapier 

 Pritt 

 Gekleurd papier 

 Elastiek 

 Perforator  

 

 

Specifiek materiaal 
 Poppenkast 

 Handpoppen: eekhoorn, uil, vlinder 

en kikker 

 Bijlage 1: maskers 

 Knikkers  

 Ballonnen 

 4 stokken voor een vlag 

 Pluimen en veren 
 

 

Voorbereiding voor start van de activiteit 
 Plaats de poppenkast op een goede plek zodat deze daar een hele week kan 

staan. De kinderen weten dan duidelijk waar het spel/activiteit elke namiddag 

begint.  

 Zoek al het materiaal bij elkaar en verdeel de handpoppen onder de 

animatoren. Wie doet welke stem? Wie blijft bij de kinderen?  

 Zet alles buiten klaar voor een estafette en alles op tafels klaar om maskers te 

knutselen 

 … 
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Estafette – maskers knutselen en stratego  
 

13u30: Poppenkast – We maken kennis met de dierenvriendjes 
 

Elke dag starten we met een poppenkast, vandaag stellen we onszelf voor aan de 

kinderen. 

Valerie de vlinder verschijnt als eerste uit de poppenkast. Ze verteld over haar leven als 

vlinder in het bos. Waar ze woont, hoe oud ze is, wat haar hobby’s zijn,…. Ze verteld de 

kinderen ook over haar vrienden. De personages zijn: Eddy de eekhoorn, Oela de 

uil, Valerie de vlinder en Koen de kikker. De handpoppen vinden jullie bij het 

materiaal.  

Geef elk personage een typisch rolletje en een stem die jullie heel de week kunnen 

volhouden.  

De eerste poppenkast is vooral een voorstel van jullie personages en maak het 

interactief.  

Enkele vragen die de animatoren kunnen stellen tijdens de poppenkast:  

 Hebben jullie zin in deze week?  

 Wat willen jullie graag doen deze week?  

 Hebben jullie thuis huisdieren?  

 Wat zijn jullie lievelingsdieren? 

 Zijn jullie bang van sommige dieren? 

Daarna zegt Valerie de vlinder dat de kinderen er moe uitzien en vraagt wat ze gedaan 

hebben in de voormiddag? Het lijkt Valerie een enorm goed idee om de kinderen eerst 

terug actief te maken door een sessie dierengymnastiek en ze vervolgens om te dopen 

tot echte dieren van het dierenbos.  

Dierengymnastiek 

Het doel is te bewegen door de bewegingen van dieren na te doen. Probeer zoveel 

mogelijk verschillende spieren te gebruiken door passende dieren te nemen. Alle spelers 

kunnen in een kring staan of allen achter elkaar (achter de spelbegeleider aan). De 

spelbegeleider zegt welk dier we gaan spelen. 

Bv. paard in draf, paard in galop, springende kangoeroe, trippelende muis, springende 

kikker, vogel met klapperende vleugels ... 

De spelers kunnen ook zelf kiezen welke dieren ze nadoen, bv. om beurt. 
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13u45: Dierenestafette 
 

We vormen vier groepen en gaan per team in een rij achter een kegel staan. De ploegen 

kunnen ongelijk zijn. Dan moet een animator meedoen of kinderen dubbel lopen om het 

zo even te maken.  

- Één voor één lopen als een kangeroo: Spronggewijs en met de handen op 

borsthoogte 

- Één per één lopen als slangen: de eerste loopt naar de tweede kegel, keert dan 

terug en loopt samen met de tweede naar het keerpunt enzovoort 

- Lopen als olifanten: Achter elkaar staan, de rechter arm door de benen steken, 

met de linkerhand de rechterhand van de vorige vastnemen 

- Lopen als een vos: met handen en voeten op de grond 

- Lopen als een vogel: met een lepel in de mond met daarop een 

ei/knikker/balletje 

- Lopen als een kip: Een kip beschermt haar ei, loop daarom per twee heen en 

weer met een ballon tussen de buiken. Als de ballon valt moet je opnieuw 

beginnen.  

- Loop als een kikker: een kikker kan goed mikken en vliegen vangen. Elk team 

krijgt een bal en er wordt een emmer geplaatst bij de tweede kegel van elk team. 

De spelers moeten om de beurt lopen naar de krijtstreep en in de emmer mikken. 

Als het lukt, nemen ze het balletje terug en lopen ze terug, daarna is het de beurt 

aan de volgende.  

14u30: Plas- en drinkmoment 
 

14u45: Dierenmaskers maken  
 

 

 

 

 

 

De kinderen hebben keuze uit deze maskers. Ze mogen ze inkleuren met kleurpotloden 

maar ze mogen hen ook versieren met crêpepapier, zie afbeelding hieronder van de 

bloem. (de bloem dient louter als voorbeeld van het crêpepapieren techniek!)  
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gebruik deze ‘techniek’ zoals op de foto links.  

Benodigdheden:  

 Pritt 

 Maskers gedrukt op dik wit papier 

 Crêpe papier in alle kleuren van de regenboog  

 Elastisch touw om het masker te maken 

 Nietjes machine  

 Eventueel bruine, witte, zwarte en grijze veren voor de uil 

 

 

 

Stap voor stap 

1. Laat alle kinderen een masker uitkiezen 

2. Zet ze in verschillende groepjes per masker 

3. Laat de animatoren zich onder de kinderen verdelen zodat de kinderen de 

animator per dier kunnen volgen 

4. Geef ze kleurpotloden om de basis in te kleuren 

5. Laat hen daarna hun masker versieren met crepe papier propjes en veren 

6. Knip samen met hen zorgvuldig de oogjes uit of doe dit met de animatoren 

op voorhand 

7. Bevestig het elastisch touw aan het masker met een nietjesmachine voor 

extra stevigheid en zodat het masker niet scheurt langs de randen 

 

Nu dat we echte dierenmaskers hebben, gaan we ons verdelen in groepjes. We spelen 

levende stratego. Alle vlinders moeten bij elkaar, alle kikkers enzovoort.  

15u15: Levende stratego  

 

Laat elk team (de vlinders, de kikkers, de eekhoorns en de uilen) 

hun eigen vlag maken. geef ze stiften en/of kleurpotloden en een 

A3 papier. Ze krijgen hier max. één kwartiertje de tijd voor.  

Verdeel de groep in 4 ploegen volgens hun dierenmaskers en laat 

ze hun eigen kamp kiezen op het terrein. Vraag ze om de vlag te 

verstoppen in dit kamp. De vlag moet deels zichtbaar zijn en 

moet gedurende het hele spel op dezelfde plaats blijven liggen. 

Het doel van het spel is om de vlag van de tegenpartijen te stelen 

en naar het eigen kamp te brengen. 

De deelnemers lopen naar het kamp van het andere team om de 

vlag te zoeken. In elk kamp blijft één iemand zitten om kaartjes 

uit te delen (één aan elke teamlid). Op het kaartje staat een rang. 

Als een speler onderweg een speler van de andere ploeg tikt, 

moeten ze beiden elkaars rang laten zien. De hoogste en sterkste 
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wint en krijgt het kaartje van de verliezer. Die moet dus weer 

terug naar zijn kamp voor een nieuw kaartje. Bij gelijke rangen 

gebeurt er niets en kunnen ze weer verder op jacht. Op die 

manier kunnen deelnemers ervoor zorgen dat tegenstanders niet 

snel bij hen in het kamp komen. Gebeurt dit toch, dan krijgen de 

tegenstanders 10 seconden de tijd om de vlag te zoeken. 

De bom loopt rond maar mag zelf niemand aantikken. Wie deze 

aantikt, is hoogstwaarschijnlijk het kaartje kwijt want enkel de 

‘miner’ kan die persoon onschadelijk maken. 

Speleinde 

De groep die het snelst de vlag van een ander team in zijn eigen 

kamp krijgt, wint. Indien na één uur nog niemand de vlag vond, 

worden de punten van de afgenomen kaartjes geteld om een 

winnaar te weten. 
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SPEELHOEKEN – boerderij – zoutdeeg en 

dierenhotel 
 

Korte omschrijving (doel) 
Deze namiddag organiseren we speelhoeken. Wij bieden 3 hoeken aan. De kinderen 

mogen zelf kiezen in welke hoek ze willen spelen en mogen ook van hoek veranderen 

wanneer ze dit willen. Animatoren spelen mee in de hoeken. Ze geven leuke 

speelimpulsen om de kinderen te prikkelen. 

Er zijn drie hoeken: de boerderij, zoutdeegtafel en het dierenhotel 

 

Spelvorm en timing 
 13u30: introductie speelhoeken  

 13u45: spelen in de hoeken 

 14u30: Plas- en drinkmoment 

 14u45: verder spelen in de hoeken   
 

Materiaal uit algemene bakken 
Boerderij 

 Kosteloos materiaal 

 

 

 

 

 

 

 

Zoutdeeg 

 Mengkom 

 Lepel 
 

 

Dierenhotel  

 Kosteloos materiaal 

 Bakken  

 Schoendozen  

 Papier 

 Kleuren 

 Plakband 

 karton 

Specifiek materiaal 
Boerderij 

 Boerderij 

 Plastieken diertjes 

 Tractoren 

 Mannetjes  

 Gedroogde maïs 

 Cornflakes  

 Auto’s 
 

Zoutdeeg 

 Zout 

 Bloem 

 Plastieken dieren 

 

Dierenhotel  

 Knuffels 

 Dekentjes/kussens 

 Bakken  

 Dokterskit 

 verkleedkleren 

 

Voorbereiding voor start van de activiteit 
 Verzamel al het materiaal  
 Beslis met je team wie welke speelhoek voor zich neemt en waar elke 

speelhoek plek krijgt.  
 Geef de speelhoeken al wat vorm 

 



  

9 

 

Speelhoeken – boerderij – zoutdeeg dieren – 

dierenhotel  
 

13u30: Introductie speelhoeken – poppenkast 
 

Boerderij 

Door een grote bak te vullen 

met gedroogde bonen of maïs 

en een schuur of een staf toe 

te voegen, maak je al een 

mooie boerderij. Voeg wat 

boerderijdieren toe en 

eventueel hooibalken en 

tractoren.  

Verzamel bladjes, steentjes, 

aarde en zo voort om 

verschillende texturen in de 

boerderij te krijgen.  

Kies mannetjes uit en maak 

een familie op de boerderij.  

Spelimpulsen:  

 Geef elk dier een plekje op de boerderij en zorg voor een stal.  

 Verdeel de taken: wie gaat de dieren eten geven? Wie gaat de tractor besturen? 

Wie verkoopt de eieren van de kippen?  

 Er komen nog meer dieren aan (met de tractor) dus voorzie een nieuwe stal voor 

de dieren. Maak een nieuwe stal uit een schoendoos 

 Een paard voelt zich niet goed en er moet een dierenarts komen 

 Een kip is ontsnapt van de boerderij, waar is ze naar toe?  

 Er valt regen over de boerderij (sproeier). De biggetjes rollen in de modder.  

 De dieren zijn toch wat vuil door de regen. We wassen de diertjes.  
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Zoutdeeg dieren  

Benodigdheden:  

 1 kop zout 

 3 koppen bloem (geen zelfrijzende bloem) 

 1 kop water 

 een eetlepel olie (aardnoot, maïs of olijf) 

 een grote, stevige kom 

Zo maak je het:  

 Meng het water en het zout in de grote kom. 

 Voeg beetje bij beetje bloem toe en kneed het deeg met je (propere) handen. Een 

favoriete bezigheid van kinderen! 

 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. 

Gebruik vormpjes of gewoon al je fantasie en maak de leukste figuurtjes uit het deeg. De 

losse deeltjes verbind je door ze tegen elkaar te drukken of door een vochtig penseeltje. 

  

Speelimpulsen:  

 We gebruiken diertjes en maken afdrukken in het zoutdeeg 

 We maken afdrukken met hun pootjes  

 We gebruiken onze fantasie en maken zelf dieren  

 Versier deze met oogjes, veren, paletten, pijpenragers, ect.  

 Maak uiltjes uit het zoutdeeg en hang er langs achter een lusje in 

 Als het zoutdeeg droog is (na een volle dag drogen) kan het uiltje 

opgehangen worden.  
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Dierenhotel 

Voor het dierenhotel bakenen we best een stuk ruimte af met tafels, stoelen en ander 

meubilair. Verzamel daarnaast ook met de kinderen materiaal dat je kan gebruiken. 

Plastieken bakken worden bijvoorbeeld manden door er dekentjes en kussen in te leggen 

en schoendozen worden voederbakken.  

Maak eerst alle kamers in het dierenhotel gereed door overal een mandje (hotelkamer) 

te voorzien. We zoeken ook verschillende knuffels, dit worden de hotelgasten die zich één 

voor één kunnen aanmelden aan de balie.  

Nog ideetjes:  

 Uit kartonnen dozen kan je ‘hotelkamers’ maken 

 Een kartonnen rol en touw wordt een zelfgemaakte krabpaal. Misschien wel met 

platformen en een hangmat, een echt kattenparadijs?  

 Geef de knuffels een naam en bandje, zo hou je de dieren makkelijk uit elkaar 

Nog even afspreken wie graag dierenverzorger, hoteleigenaar, kok ect. is en het spelen 

kan beginnen: kinderen kunnen een dier uit het hotel komen halen om mee te wandelen 

of mee te spelen.  

Speelimpulsen: 

 Laat de kinderen fantaseren hoe ze de dieren een fijne dag kunnen geven. Welke 

activiteiten kunnen ze met onze gasten doen?  

 Er is een hotelgast jarig en daar moeten we een feestje voor bouwen 

 Morgen komt er een octopus naar het dierenhotel, wat zou meneer de octopus 

allemaal leuk vinden? Moeten we dan een aquarium bouwen? Bouw samen aan 

een nieuw verblijf.  

 Er zijn toch een aantal dieren die het hotel overdag willen verlaten. We zoeken op 

de locatie een gepaste plek voor elke gast.  

 De dierenarts komt langs om te kijken of alle dieren nog gezond zijn. Met een 

stethoscoop, bloeddrukmeter en spuitjes doet ze haar ronde.  

 Het is bijna etenstijd. Wat lusten alle dieren graag? Door met papier, stiften en 

lijm aan de slag te gaan, maak je al snel een lekkere maaltijd voor elk dier.  
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UITSTAP KINDERBOERDERIJ EN SPELLETJES 
 

Korte omschrijving (doel) 
 

 

Spelvorm en timing 
 13u30: Poppenkast 

 13u45: dierenestafette 

 14u30: Plas- en drinkmoment 

 14u45: Dierenmaskers maken  

 15u15: Levende stratego  

 

Materiaal uit algemene bakken 
 Fluohesjes 

 Polsbandjes 

 Gsm 

 Reservekledij 

 Ehbo kitje 

 Zonnecreme 

 Water 

 Tablet  

 Touw (sjorkoort)  

 blinddoeken 

 

 

Specifiek materiaal 
 Poppenkast 

 Voorleesboek kijk en voel 

 

Voorbereiding voor start van de activiteit 
 Zoek en verzamel al het materiaal bij elkaar 

 Eet met de kinderen ruim op tijd zodat jullie op tijd kunnen vertrekken.  

 Geef elk kindje een gekleurd bandje met gsm-nummer.  

 Kleuters hebben kleine polsjes dus zorg ervoor dat de nummer zeker 

zichtbaar is (schrijf deze zo links mogelijk op het polsbandje)  

 Geef elk kind een fluohesje 

 Laat alle kinderen eerst nog eens naar het toilet gaan 
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Uitstap kinderboerderij en bosspelletjes    
 

Vandaag gaan we op uitstap naar de kinderboerderij in het Rivierenhof te Deurne. Om 

15u00 staat onze reservatie gepland. De groep moet in twee verdeeld worden, want 

enkel in groepjes van max 10 mag je door de boerderij wandelen.  

13u30: klaarmaken uitstap kinderboerderij Rivierenhof 
Voorbereidingen uitstap:  

 Eet met de kinderen ruim op tijd zodat jullie op tijd kunnen vertrekken.  

 Geef elk kindje een gekleurd bandje met gsm-nummer.  

 Kleuters hebben kleine polsjes dus zorg ervoor dat de nummer zeker zichtbaar 

is (schrijf deze zo links mogelijk op het polsbandje)  

 Geef elk kind een fluohesje 

 Laat alle kinderen eerst nog eens naar het toilet gaan 

Meebrengen op uitstap:  

 Zonnecréme (als het warm weer is) en water 

 De tablet voor de contactgegevens van de ouders bij noodgevallen 

 Een klein EHBO kitje met reservekledij 

Wandelroute  

1. Wandel uit de Seraphin de Grootestraat naar de Ruggeveldlaan 

2. Ga links bij de ruggeveldlaan 

3. Wandel 120m verder en ga dan rechts richting de August van de Wielelei 

4. Wandel 260m en ga dan links naar de Vréstraat 

5. Ga na 170m links naar de Parkweg 

6. Ga rechts 

7. Ga nog eens rechts of volg de pijlen in het park 
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Kinderboerderij  

De dieren van de kinderboerderij zijn erop uit getrokken. Vinden jullie hun sporen terug? 

Bezoek samen met je kleuters het kleuterpad op de kinderboerderij. Volg de sporen en 

voer onderweg toffe dierenopdrachten uit. Je ontmoet al onze dieren en je beleeft een 

leuke tijd. Zo sla je twee vliegen in één klap. 

Je kan in kleine groepjes op verschillende plaatsen starten want het pad vormt een lus. 

ideaal dus voor de kinderen van dit kamp.  

 

Lees de bijlage met alle uitleg van de dieren van de kinderboederij zodat jullie alles 

kunnen uitleggen aan de kinderen.  

PAS OP!  

De paarden, ezels, konijnen en varkens kunnen bijten. De koeien en geitjes kunnen niet 

bijten maar hebben horens die ook gevaarlijk kunnen zijn.  

 

Voorleesmoment: Kijk en voel – dieren in het bos 

We maken het erg knus en gaan dicht bij elkaar zitten. Er wordt een verhaal: kijk en voel 

– kinderen in het bos voorgelezen. Na het lezen van het boekje, spelen we allerlei 

voelspelletjes in het bos. 

 

 Blote voeten pad  

De animatoren dagen ons uit om een blote voeten pad te maken. We verdelen ons in 

twee teams en maken naast elkaar een blote voeten pad. We kunnen alles gebruiken dat 

we in het bos vinden. Takjes, gedroogd gras, bladeren, steentjes, … Daarna bewandelen 

we elkaars paden met de hele groep.  

 Kabouterdorp bouwen 

we steken de kabouters in dit bos een handje toe. Met allerlei vindmateriaal uit de natuur 

bouwen we een echt kabouterdorp. We bouwen huisjes, stoeltjes, tafeltjes, weiden, 

wegen en tuinen. Met een goede portie fantasie, ontstaat er in een mum van tijd een 

prachtig kabouterdorp.  

 Regenboog in het bos 

Welke kleur heeft de natuur? Een vraag waar iedereen standaard ‘groen’ op antwoordt, 

maar er zijn veel meer kleuren in het bos. Kunnen jullie samen de regenboog vormen 

met alle kleuren die jullie in het bos vinden?  

 Vosjes in het bos 

We spelen ‘vosje kom uit je hol’. Eén animator is de vos. Die staat aan de andere kant 

van het plein, tegenover de rest van de groep. De vos keert zich met zijn rug naar de 
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groep. De groep stapt naar de vos toe en roept heel luid: 'vos kom uit je hol!'. (deze zin 

wordt steeds herhaald door de ganse groep) De groep stapt zover mogelijk door tot aan 

de vos. Als de vos zich omdraait, loopt iedereen terug naar de startplaats. Degene die 

door de vos getikt zijn, worden ook vossen. De vossen horen dus aan het geroep waar de 

groep zich al ergens bevindt. 

  

 Voelparcours 

Span een touw tussen de bomen in het bos. Laat de kinderen het parcours geblinddoekt 

afleggen. Het touw wordt hun leidraad.   
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SPEELHOEKEN – boerderij – zoutdeeg en 

dierenhotel 
 

Korte omschrijving (doel) 
Deze namiddag organiseren we speelhoeken. Wij bieden 3 hoeken aan. De kinderen 

mogen zelf kiezen in welke hoek ze willen spelen en mogen ook van hoek veranderen 

wanneer ze dit willen. Animatoren spelen mee in de hoeken. Ze geven leuke 

speelimpulsen om de kinderen te prikkelen. 

Er zijn drie hoeken: de boerderij, zoutdeegtafel en het dierenhotel 

 

Spelvorm en timing 
 13u30: introductie speelhoeken  

 13u45: spelen in de hoeken 

 14u30: Plas- en drinkmoment 

 14u45: verder spelen in de hoeken   
 

Materiaal uit algemene bakken 
Boerderij 

 Kosteloos materiaal 

 

 

 

 

 

 

 

Zoutdeeg 

 Mengkom 

 Lepel 
 

 

Dierenhotel  

 Kosteloos materiaal 

 Bakken  

 Schoendozen  

 Papier 

 Kleuren 

 Plakband 

 karton 

Specifiek materiaal 
Boerderij 

 Boerderij 

 Plastieken diertjes 

 Tractoren 

 Mannetjes  

 Gedroogde maïs 

 Cornflakes  

 Auto’s 
 

Zoutdeeg 

 Zout 

 Bloem 

 Plastieken dieren 

 

Dierenhotel  

 Knuffels 

 Dekentjes/kussens 

 Bakken  

 Dokterskit 

 verkleedkleren 

 

Voorbereiding voor start van de activiteit 
 Verzamel al het materiaal  
 Beslis met je team wie welke speelhoek voor zich neemt en waar elke 

speelhoek plek krijgt.  
 Geef de speelhoeken al wat vorm 
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Speelhoeken – boerderij – zoutdeeg dieren – 

dierenhotel  
13u30: Introductie speelhoeken – poppenkast 
 

laat de bosvriendjes de kinderen door de speelhoeken gidsen.  

Boerderij 

Door een grote bak te vullen 

met gedroogde bonen of maïs 

en een schuur of een staf toe 

te voegen, maak je al een 

mooie boerderij. Voeg wat 

boerderijdieren toe en 

eventueel hooibalken en 

tractoren.  

Verzamel bladjes, steentjes, 

aarde en zo voort om 

verschillende texturen in de 

boerderij te krijgen.  

Kies mannetjes uit en maak 

een familie op de boerderij.  

Spelimpulsen:  

 Geef elk dier een plekje op de boerderij en zorg voor een stal.  

 Verdeel de taken: wie gaat de dieren eten geven? Wie gaat de tractor besturen? 

Wie verkoopt de eieren van de kippen?  

 Er komen nog meer dieren aan (met de tractor) dus voorzie een nieuwe stal voor 

de dieren. Maak een nieuwe stal uit een schoendoos 

 Een paard voelt zich niet goed en er moet een dierenarts komen 

 Een kip is ontsnapt van de boerderij, waar is ze naar toe?  

 Er valt regen over de boerderij (sproeier). De biggetjes rollen in de modder.  

 De dieren zijn toch wat vuil door de regen. We wassen de diertjes.  
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Zoutdeeg dieren  

Benodigdheden:  

 1 kop zout 

 3 koppen bloem (geen zelfrijzende bloem) 

 1 kop water 

 een eetlepel olie (aardnoot, maïs of olijf) 

 een grote, stevige kom 

Zo maak je het:  

 Meng het water en het zout in de grote kom. 

 Voeg beetje bij beetje bloem toe en kneed het deeg met je (propere) handen. Een 

favoriete bezigheid van kinderen! 

 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. 

Gebruik vormpjes of gewoon al je fantasie en maak de leukste figuurtjes uit het deeg. De 

losse deeltjes verbind je door ze tegen elkaar te drukken of door een vochtig penseeltje. 

  

Speelimpulsen:  

 We gebruiken diertjes en maken afdrukken in het zoutdeeg 

 We maken afdrukken met hun pootjes  

 We gebruiken onze fantasie en maken zelf dieren  

 Versier deze met oogjes, veren, paletten, pijpenragers, ect.  

 Maak uiltjes uit het zoutdeeg en hang er langs achter een lusje in 

 Als het zoutdeeg droog is (na een volle dag drogen) kan het uiltje 

opgehangen worden.  
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Dierenhotel 

Voor het dierenhotel bakenen we best een stuk ruimte af met tafels, stoelen en ander 

meubilair. Verzamel daarnaast ook met de kinderen materiaal dat je kan gebruiken. 

Plastieken bakken worden bijvoorbeeld manden door er dekentjes en kussen in te leggen 

en schoendozen worden voederbakken.  

Maak eerst alle kamers in het dierenhotel gereed door overal een mandje (hotelkamer) 

te voorzien. We zoeken ook verschillende knuffels, dit worden de hotelgasten die zich één 

voor één kunnen aanmelden aan de balie.  

Nog ideetjes:  

 Uit kartonnen dozen kan je ‘hotelkamers’ maken 

 Een kartonnen rol en touw wordt een zelfgemaakte krabpaal. Misschien wel met 

platformen en een hangmat, een echt kattenparadijs?  

 Geef de knuffels een naam en bandje, zo hou je de dieren makkelijk uit elkaar 

Nog even afspreken wie graag dierenverzorger, hoteleigenaar, kok ect. is en het spelen 

kan beginnen: kinderen kunnen een dier uit het hotel komen halen om mee te wandelen 

of mee te spelen.  

Speelimpulsen: 

 Laat de kinderen fantaseren hoe ze de dieren een fijne dag kunnen geven. Welke 

activiteiten kunnen ze met onze gasten doen?  

 Er is een hotelgast jarig en daar moeten we een feestje voor bouwen 

 Morgen komt er een octopus naar het dierenhotel, wat zou meneer de octopus 

allemaal leuk vinden? Moeten we dan een aquarium bouwen? Bouw samen aan 

een nieuw verblijf.  

 Er zijn toch een aantal dieren die het hotel overdag willen verlaten. We zoeken op 

de locatie een gepaste plek voor elke gast.  

 De dierenarts komt langs om te kijken of alle dieren nog gezond zijn. Met een 

stethoscoop, bloeddrukmeter en spuitjes doet ze haar ronde.  

 Het is bijna etenstijd. Wat lusten alle dieren graag? Door met papier, stiften en 

lijm aan de slag te gaan, maak je al snel een lekkere maaltijd voor elk dier.  
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EGELTJESBROOD EN EGELSPELLETJES  
 

Korte omschrijving (doel) 
We maken kennis met Evi de egel en bakken samen met haar lekkere egeltjesbrood. 

Daarna spelen we enkele leuke maar prikkelachtige egelspelletjes.  

 

Spelvorm en timing 
 10u00: Poppenkast 

 10u15: Egeltjesbrood 

 10u45: Prikspelletjes  

 11u30: Plas en drinkmoment   

 11u45: Voorleesmoment 

 12u00: ?   

 

Materiaal uit algemene bakken 
 Mengkom 

 Bakpapier 

 Oven 

 Bakplaat 

 

Specifiek materiaal 
 1kg broodmix wit (maar bruin kan 

natuurlijk ook)  

 Rozijnen (2 per egel voor de ogen)  

 2 eieren, losgeklopt  

 Hagelslag (voor de stekels)  

 36 cupcake vormen 

 
 

Voorbereiding voor start van de activiteit 
 Lees het recept voor het egeltjesbrood en kneed het deeg vooraf zodat het 

genoeg tijd heeft om te rijzen  

 Zoek alle benodigdheden bij elkaar 
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Kennismaking met Evi de egel – egeltjesbrood 

bakken - prikspelletjes - voorleesmoment 
 

10u00: Poppenkast – kennismaking met Evi de egel 
 

Vandaag komen de vrienden terug samen. Maar ze zijn in de war, ze zien in de verte 

precies iets. Hier beweegt, het komt dichter bij, het maakt geluid,… wat is het?  

Ze komen dichter en dichter bij maar ‘het ding’ blijft stil liggen. Ula, Valerie, Koen en 

Eddy bespreken wie ‘het ding’ gaat aanraken. Ze discussiëren een beetje maar 

uiteindelijk verzamelt Koen de kikker al zijn moed bij elkaar en gaat ‘het ding’ aanraken.  

AAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUUUUUWWWWHHHHHHHHH roept Koen de kikker, dat 

deed pijn. AAAAAUWHHHH AAAAUWH!!  

Ula, Valerie en Eddy kijken bezorgd. Ohneee wat is er gebeurd? Koen zegt dat hij een 

prik voelde in zijn vinger. Ula wilt Koen helpen en probeert Koen te verzorgen met een 

plakker. Plots horen ze een geluid en beweegt ‘het ding’. Ze kijken er allemaal heel goed 

naar, ze staren zelfs een beetje. Plots komt ‘het ding’ tevoorschijn.  

Het is, het is, het is, het is eeeeeeeeeeeeeeeeeen Egel, roepen ze allemaal heel luid. Oh, 

het is maar een egeltje roept Valerie. De dieren stellen zich voor, één voor één aan de 

egel. Daarna stelt de Egel zich voor.  

Hey, mijn naam is Evi de egel. Jullie hebben mij wakker gemaakt, ik lag te dromen. De 

dieren zijn nieuwsgierig en vragen aan Evi over haar droom.  

Ik droomde over het Egeltjesbrood dat mijn mama vroeger altijd maakte. Oh wat voor 

brood was dat dan juist vragen de vrienden.  

Na wat gebabbel en gelach, beslissen de vriendjes om het egeltjesbrood van Evi de egel 

haar mama na te maken. Maar broodbakken is niet zo eenvoudig en ze hebben de hulp 

nodig van enkele sterke kinderen. Ze vragen de kinderen om hulp. Gaan jullie ons met 

broodbakken? JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

10u15: Egeltjesbrood bakken  

 
De ingrediënten:  

- 1kg broodmix wit (maar bruin kan natuurlijk ook)  

- Rozijnen (2 per egel voor de ogen)  

- 2 eieren, losgeklopt  

- Hagelslag (voor de stekels)  

- 36 cupcake vormen 
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Zo maak je de broodjes:  

- Bereid het brooddeeg volgens de aanwijzingen op de verpakking 

- Verwarm de oven voor op 250°C 

- Verdeel het deeg in 24 – 32 stukken en maak gelijke bolletjes. Druk aan een kant 

van de bolle kant een puntje aan het deeg, dit is het neusje van de egel. Druk 

twee rozijnen als oogjes in het deeg.  

- Bestrijk de lijfjes van de egels – daar waar de stekels komen- met een dun laagje 

losgeklopte ei en bestrooi de broodegeltjes met sesamzaad. De egeltjes met 

hagelslag geven we pas na het bakken hun stekels. Bak de egels in circa 12-15 

minuten (per oven anders dus hou je oven goed in het oog) goudbruin en gaar.  

- Haal de egeltjes uit de oven en laat ze afkoelen.  

- Voor een hagelslagegeltje, bestrijk je het lijfje met boter en sprenkel hagelslag 

erover.  

10u45: Prikspelletjes  
 

Evi is een egeltje en egels hebben stekels die prikken als je er aankomt. Je kan een egel herkennen 

aan:  

- Een spitse donkere snuit en scherpen tanden 

- Kleine ogen en korte oortjes 

- Hun rug is bedekt met 6000 tot 9000 bonte stekels 

- Op de rest van hun lichaam, hebben ze een korte, zachte vacht en kort staartje 

Egels eten vooral kevers, regenwormen, spinnen, slakken, duizendpoten en rupsen. Ze 

eten ook een kleine hoeveelheid aan plantaardige voedsel zoals vruchten, paddenstoelen 

enzovoort. Egels houden ook een jaarlijkse winterslaap van eind november tot en met 

eind april. Ze zijn dan in een superdiepe slaap en verliezen ze 25% van hun gewicht.  

Kennen jullie nog dieren die een winterslaap houden?  

- Vleermuizen, muizen, wormen, insecten, hommels, wespen en beren. Er zijn ook 

dieren die in het water leven die een winterslaap houden zoals kikkers, vissen en 

krokodillen. Zij duiken dan onder en graven zich in het modder.  

 

Egeltje prik  

Aan een prikbord hangt een grote tekening van een egel. De staart ontbreekt. Die wordt 

afzonderlijk getekend, of bestaat uit een strengeltje breigaren, waaraan de bordprikker 

wordt vastgemaakt. De spelers worden om de beurt geblinddoekt, (eventueel om het iets 

moeilijker te maken, ook rondgedraaid) en op enkele meters van de ezel gezet met de 

staart in hun handen. Ze moeten proberen om de staart op de goeie plaats op de 

tekening te prikken. 
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Egel-bloem spel 

De kinderen zitten in een cirkel. Één van hen wordt even naar buiten of naar binnen 

gestuurd. Intussen wordt de bloem aangeduid. Alle andere leden zijn engeltjes. Het lid 

dat buiten of binnen stond, komt weer binnen en moet op zoek gaan naar de bloem. Dit 

moet hij doen door op de schoot van de kinderen te gaan zitten. Gaat hij op een egeltje 

zitten, dan krijgt hij een kneep in z’n achterwerk. Kiest hij juist en komt hij bij de bloem 

terecht, krijgt hij een knuffel. Degene waar hij op gaat zitten mag vervolgens naar 

binnen of naar buiten om het spel verder te spelen. 

11u30: Plas- en drinkmoment 
 

11u45: Dieren maken uit klei  
 

Door alle inspiratie van de dieren uit Australië, gaan we nu onze eigen dieren maken uit 

klei. Het mag van alles zijn en er is ook een optie om de diertjes te versieren  

- Bedek de tafels met plastieken tafellakens en plaats een kartonnen bordje bij elke 

stoel/kind. Schrijf met een stift de naam van het kind op het bordje.  

- Geef elk kind een stuk klei, snij een stuk van de blok klei met een stuk ijzerdraad.  

- Laat de kinderen eerst de klei kneden voor 5 à 10 minuten 

- Laat dan hun fantasie de vrije loop gaan en laat ze een diertje maken  

- Help de kinderen met boetseren van hun diertje 

- De kinderen kunnen één voor één oogjes en veren komen halen om hun diertje te 

versieren. 

- Als ze klaar zijn, leggen ze hun bordje aan de kant op een tafel om te laten 

drogen 

- De kinderen die klaar zijn, kunnen buiten onder begeleiding van de animatoren 

spelen terwijl de andere kinderen verder boetseren.  

12u15: Voorleesmoment  
 

Vandaag gaat Kaatje naar het bos. Daar is heel veel te 

zien: blaadjes in alle kleuren, kriebeldiertjes onder de 

struiken, het hol en keuteltjes van een konijn. Kom je 

ook mee het bos ontdekken met Kaatje?  

 

 

 

 

 

 

 


