
Weekoverzicht Gekkoo Kampbende zonder overnachting  

Het gekke kleurenmonster – Ibex – 3-4 jaar 
 

 Maandag 

09/08/2021 

Dinsdag 

10/08/2021 

Woensdag 

11/08/2021 

Donderdag 

12/08/2021 

Vrijdag 

13/08/2021 

Open speelaanbod 

8.00 - 9.30 uur 

     

Voormiddagactiviteit 

10.00 - 12.30 uur 
 

 

 

 

 

We ontdekken het 

verhaal van het 

gekke 

kleurenmonster. We 

ontwerpen affiches 

en spelen 

feeënspelletjes om 

de kleur paars terug 

te winnen. 

De kleur groen 

vinden we terug in 

het park. We 

spelen leuke 

spelletjes in het 

bos en op het gras. 

Het zandmannetje 

komt op bezoek. 

We houden een 

wedstrijd 

zandkastelen 

bouwen. We maken 

grappige klei-

mannetjes. Zo 

krijgen we ‘bruin’ 

terug.      

Spelen met sneeuw 

in de zomer? Ja 

hoor, dat kan.  

Sebastiaan de spin 

komt met ons 

spelen met 

schaduw. 

Zo zijn zwart en wit 

ook terugverdiend. 

Samen met 

Roodkapje spelen 

we een reuzegroot 

bordspel. We 

verdienen alle 

groenten terug en 

maken daarmee 

mini-pizzaatjes. Zo 

is de kleur rood 

weer van ons. 

Middagpauze 

12.30 - 13.30 uur 

     

Namiddagactiviteit 

13.30 - 16.00 uur 
 

 

 

 

 

In de speelhoeken 

gaan we 

experimenteren met 

parels, plasticine en 

een lichtbak. We 

verdienen de kleur 

roze terug. 

In de speelhoeken 

gaan we aan de 

slag met krijt, 

pomponnetjes en 

duiken we in het 

ballenbad. We 

verdienen de kleur 

blauw. 

We helpen meneer 

konijn om de kleur 

oranje terug te 

winnen. We spelen 

een wortelspel en 

gaan appelsienen 

verzamelen en 

persen. 

In de speelhoeken 

gaan we 

experimenteren 

met parels, 

plasticine en een 

lichtbak. We 

verdienen de kleur 

bruin terug. 

 In de speelhoeken 

gaan we aan de 

slag met krijt, 

pomponnetjes en 

duiken we in het 

ballenbad. 

Open speelaanbod 

16.30 - 18.00 uur 
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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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HET GEKKE KLEURENMONSTER 
 

Korte omschrijving (doel) 
 

We ontdekken het verhaal van het gekke kleurenmonster. We ontwerpen affiches en 

spelen feeënspelletjes om de kleur paars terug te winnen. 

 

 

Spelvorm en timing 
 10u00: Het verhaal - kamishibai 

 10u30: Affiches ontwerpen 

 11u00: Plas- en drinkpauze 

 11u15: Feeënspelletjes 

 12u15: Toverstaf 

 

 

 

Materiaal uit algemene bakken 
 verf in veel verschillende kleuren 

 potjes 

 penselen 

 krijt 

 bal 

 satéstokken 

 pijpenragers 

 papier  

 

 

 

 

Specifiek materiaal 
 prenten van het verhaal 

 Kamishibai 

 grote prent 

 rietjes 

 plakoogjes 

 stevig A3 papier (affiche) 

 verkleedkledij fee 

 toverstaf 

 paarse glitters 

  

 

Voorbereiding voor start van de activiteit 
 Verzamel al het materiaal 

 Lees het verhaal door zodat je dit vlot kan vertellen 

 Maak een sjabloon van een ster voor de toverstaf 
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Volledige omschrijving: Het gekke 

kleurenmonster 
 

10u00: Het verhaal – kamishibai 
 

Om de week te starten, vertellen we een kamishibaiverhaal. Een kamishibai is een 

houten verteltheater waar de prenten van een verhaal worden getoond. Op de 

achterzijde staat de tekst die je aan de kinderen vertelt. Je verschuift de prenten van het 

verhaal steeds naar achteren. 

 

Het verhaal wordt verteld door de animatoren a.d.h.v. prenten.  

Prent 1: ‘Er was eens een land vol met kleur. Het land had de naam ‘Regenboogland’. 

Ieder dag stond iedereen op met een glimlach omdat het er zo mooi was.’  

Prent 2: Maar op een dag kwam er een eigenaardig vies monster langs. Die was bruin en 

erg lelijk. Het monster wou ook graag dat de mensen naar hem zouden glimlachen. Dus 

besloot hij om alle kleuren van het land op te slorpen.  

Prent 3-10: Hij komt telkens bij een kleur en verandert in die kleur.  

Prent 11: Tot plots alle kleuren waren verdwenen. Het kleurenmonster was vrolijk en blij. 

De mensen in het land glimlachten niet meer. Ze waren boos op het monster dat hij alle 

kleuren had opgegeten. Nu was alles grijs en somber.  

Prent 12: De mensen van het land waren zo boos op het monster dat ze hem graag 

wilden vangen. Het monster moest dus op de vlucht… Het monster is sindsdien nooit 

meer gezien! 
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10u30: Affiches ontwerpen 
 

We moeten samen op zoek gaan naar het vieze monster. Maar hoe zou die eruit zien? Hij 

heeft alle kleuren opgegeten dus gaan we kleuren door elkaar blazen. Zo weten we 

misschien hoe hij eruit ziet. 

 

Benodigdheden: 

● Verf (beetje aangelegd met water) 

● Potjes voor de verf in te doen  

● Rietjes  

● Poster voor elke kleuter op stevig A3 papier 

(120mg) 

● Plakoogjes  

 

De kleuters krijgen elk een affiche waarop staat ‘vermist’ met daaronder een kader. 

Ze krijgen verschillende kleuren op hun blad. Nu mogen ze blazen met de rietjes zodat 

de kleuren door elkaar vloeien. Zo komen er monstertjes tevoorschijn.  

Daarna kan je samen met kleuters naar elkaars monsters kijken. 

 

Nu kunnen we onze affiches verspreiden over het terrein. Zo kan iedereen mee zoeken 

naar het monster. Zo kan hij alle kleuren terugbrengen naar het land.  

 

11u00: Plas- en drinkpauze 
 

11u15: Feeënspelletjes 
 

Eén van de animatoren verkleedt zich als fee. De fee heeft de affiches al zien hangen. Ze 

vindt het vreselijk wat er is gebeurd. Ze denkt dat we misschien de kleuren zelf terug 

moeten brengen, want het monster vinden zal lang duren! 

 

De fee denkt dat ze ons wel kan helpen met de kleur paars. Maar ze kan dit natuurlijk 

niet alleen. De kleuters worden opgeleid tot goede feeën. Als dit lukt, kunnen ze samen 

met de fee de kleur paars terug toveren. Bij elk goed uitgevoerde activiteit krijgen we 

materiaal om onze toverstafjes te maken. 

 

      

Namendansje 

Een fee moet natuurlijk de namen kennen van de andere feeën om zo goed te kunnen 

samenwerken. We oefenen op namen kennen. We gaan in een cirkel staan. Om de beurt 

zegt de kleuter zijn naam en doet daarbij een passende beweging. Vb. de kleuter zwaait 

zijn armen in de lucht als hij zijn naam zegt. Zo gaan we de kring rond. 

 

Toverstafje 

De kleuters maken terug een kring. Een kleuter staat in het midden van de kring en heeft 

een toverstaf vast. Die zwaait met de toverstaf naar een andere kleuter en wijst ernaar. 

De kleuter naar wie wordt gewezen probeert een andere naam te roepen vooraleer de 

kleuter in het midden de naam zegt van de kleuter naar wie die wijst. Als dit lukt, komt 
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die kleuter in het midden te staan. Anders moet die in het midden wijzen naar de naam 

die is genoemd door de andere kleuter. 

 

Standbeeld 

Feeën kunnen niet alleen heel goed toveren. Ze kunnen goed onthouden wat er daarna 

veranderd is. 

De kleuters verdelen zich in 2 groepen. De ene groep maakt een standbeeld met een 

aantal kinderen. Dan wordt er een doek voor gehouden. De andere groep moet raden 

wat er nu veranderd is. 

 

Tikkertje toverfee 

De feeën moeten snel iemand kunnen raken om hem te betoveren. De fee is de tikker. 

De kleuter die de fee is, krijgt een toverstaf.  

Variaties:  

✔ Als je getikt bent, word je een standbeeld, door een knuffel kan je bevrijd worden  

✔ Als je getikt bent, word je een slang. Als je door iemand zijn benen sluipt, ben je 

bevrijd. 

✔ Als je getikt wordt door de toverstaf: dan word je een kikker. Nu moet je 

rondspringen als een kikker. Als je door de hoepel springt, dan ben je geen kikker 

meer. 

✔ Zelf variaties bedenken kan zeker 

 

 

 

De reus slaapt  

In het bos van de feeën moet je stil kunnen sluipen. Soms moet je zelfs de reus kunnen 

betoveren. Daarvoor moet je natuurlijk heel stil zijn zodat hij niks hoort.  

1 kleuter/animator is de reus. Hij of zij ligt in een getekend vak met krijt. De anderen 

staan achter een lijn (de veilige plek) een eindje verderop. Iedereen sluipt samen naar 

de reus als hij slaapt.  

De reus wordt enkel wakker als je teveel lawaai maakt, dan komt hij aangelopen en 

probeert een kleuter te tikken. De kleuters proberen te lopen tot achter de lijn, daar 

kunnen ze niet meer getikt worden. De getikte kleuter is de nieuwe reus. 

 

Wolfje, wolfje, hoe laat is het? 

Natuurlijk woont in het bos ook een wolf. En die lust heel graag kindjes. Ook daar moet 

je proberen aan te ontsnappen als fee.  

 

De kleuters vragen aan de wolf hoe laat het is door in groep te zeggen: 'Wolfje, wolfje, 

hoe laat is het ?'. Afhankelijk van het getal dat er gezegd 

wordt, mogen er passen vooruit gezet worden. Zegt de wolf echter 'etenstijd', dan moet 

iedereen zo snel mogelijk teruglopen en zorgen dat hij niet getikt wordt. Wie getikt is, 

valt uit of wordt assistent van de wolf.  

 

Tik tak toverbal 

Een fee moet goed kunnen vangen en snel kunnen zijn. We spelen ‘toverbal’. De toverbal 

kan ontploffen als de tijd om is. De kleuters staan in een kring met wat plaats tussen 
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hen. Eén kleuter zit in het midden en zegt de hele tijd ‘tik tak tik tak’. Ondertussen wordt 

een bal doorgegeven. Bij volgende signalen gebeurt er iets: 

● Draaien: de toverbal wordt in de andere richting doorgegeven 

● Toverbal: de bal verandert in een toverbal, overal vallen er ‘glitters’. De kleuter 

die bij ‘toverbal’ de bal heeft, gaat op de grond zitten ben de benen voor zich 

uitgestrekt. Als de andere kleuters nu hierover de bal willen doorgeven, moeten 

ze over de benen van de kleuters springen. 

 

Zoek je wederhelft 

Toverfeeën moeten goed kunnen zoeken. Ze krijgen allemaal een stukje van een puzzel. 

Als de muziek speelt mogen ze rondlopen. Als de muziek stopt, gaan ze naast iemand 

staan en passen ze hun stukje van de puzzel. De puzzel vormt de afbeelding van een 

toverstaf. 

      

12u15: Toverstaf 
 

Om goed te kunnen toveren hebben we natuurlijk een toverstaf nodig. 

De kleuters maken hier met de materialen die ze verdiend hebben een toverstaf.  

 

Benodigdheden 

● Satéstokken 

● Pijpenragen 

● Papier 

● Sjabloon ster 

● Eventueel glitters  

 

De kleuters kiezen 2 kleuren pijpenragen en draaien die rond de satéstokken. De kleuter 

tekent de ster over en knipt die uit. De begeleider kleeft de ster bovenaan de toverstaf. 

Je kan die eventueel nog versieren.  

 

Als alle toverstafjes af zijn, gaan we samen terug voor de ‘kernplaat’ zitten. Samen met 

de toverfee wordt de toverspreuk gezegd. 

      

‘Abracadabra, hocus pocus pas, ik wou dat alles terug paars was!’ 

Op de plaat wordt alles wat paars moet zijn vervangen door paarse glitters. 
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SPEELHOEKEN: KRALEN, PLASTICINEMONSTERS, 

LICHTBAK 
 

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. 

 

In de speelhoeken gaan we experimenteren met parels, plasticine en een lichtbak. We 

verdienen de kleur roze terug! 

 

 

Spelvorm en timing 
 13u30: Kennismaking met de hoeken 

 13u45: spelen in de hoeken 

 14u45: plas- en drinkpauze 

 15u: spelen in de hoeken 

 

 

 

Materiaal uit algemene bakken 
 Touw 

 Karton 

 Scharen 

 Stiften 

 Potjes 

 Zand (uit zandbak) 

 Allerlei knutselmateriaal 

(pijpenragers, tandenstokers, 

friscostokjes….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifiek materiaal 
 Gekleurde houten kralen in 

verschillende groottes 

 Pijpenragers 

 3 Ledpanelen 

 Geometrische vormen en figuren 

 Plasticine 

 Gelamineerde monstermatten 

 Plakoogjes 

 Knikkers 

Voorbereiding voor start van de activiteit 
 Verzamel al het materiaal 

 Zet alle hoeken klaar 

 Installeer de ledpanelen 
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Volledige omschrijving: Speelhoeken: Kralen, 

Plasticinemonsters, Lichtbak 
 

13u30: Kennismaking met de hoeken 
 

Deze namiddag organiseren we activiteiten in de vorm van speelhoeken. Deze 

speelhoeken bieden voor kleuters een goede afwisseling met de meer ‘georganiseerde 

activiteiten’. Speelhoeken kennen de kleuters van op school. De kinderen mogen vrij 

kiezen in welke hoek ze spelen, wat ze juist doen in deze hoek en wanneer ze zin hebben 

om te wisselen van hoek.  

 

De animatoren begeleiden elk een hoek. Zij spelen mee met de kinderen. Ga mee op in 

hun fantasiespel. Daag de kinderen uit door nieuwe speelimpulsen te geven. In de 

verdere omschrijving hieronder, vind je een aantal speelimpulsen per hoek. Je mag hier 

uiteraard nog een heleboel andere impulsen bij verzinnen! 

 

Start de speelhoeken door eerst even met alle kinderen langs de speelhoeken te gaan en 

uit te leggen wat ze hier allemaal kunnen doen. Vervolgens mogen de kinderen vrij 

kiezen in welke hoek ze starten. 

 

Deze hoeken komen later deze week nog eens terug. Indien mogelijk kan je er voor 

kiezen om (een deel) van de opgebouwde hoek te laten staan om hier verder mee te 

kunnen spelen. Het kan natuurlijk even leuk zijn om gewoon opnieuw te beginnen! 

 

13u45: spelen in de hoeken 
 

Kralen 

In deze speelhoek gaan we aan de slag met houten kralen. We maken hiermee prachtige 

kettingen en armbanden, maar er is ook nog zo veel meer mogelijk! 

Speelimpulsen 

 We spelen sorteerspelletjes: de sorteren de kralen op kleur, vorm, grootte…  

 We rijgen de kralen aan pijpenragers en kunnen er andere vormen mee maken 

zoals, hartjes, steren… 

 We maken uit karton gezichtjes en geven ze met pijpenragers en kralen gekke 

haren (zie voorbeelden) 

 We maken kettingen volgens een bepaald patroon 
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Lichttafel 

 

Met 3 ledpanelen maken we een grote lichttafel. Doe dit best in een ruimte die niet te 

licht is. De kinderen mogen experimenteren op met de lichttafel. Daar het felle licht, krijg 

je coole contrasten als je doorschijnende, gekleurde vormen op legt. Op één lichtpaneel 

leggen we een laagje zand, waar de kinderen met hun vingers patronen op kunnen 

tekenen. 

 

Speelimpulsen 

 We experimenteren met kleuren. Wat gebeurt als we verschillende kleuren op 

elkaar leggen? 

 We bouwen torens en kastelen op de lichttafel 

 We maken gekke figuren met de vormen.  

 We tekenen in het zand met onze vingers.  

 We spelen ‘pictionary’ in het zand 

 We maken een regenboog op de lichttafel 

 De animator vertelt een verhaal en de kinderen maken er figuren bij op de 

lichttafel 
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Plasticinemonsters 

We gaan experimenteren met plasticine. We maken de gekste kleurenmonsters die er 

bestaan uit plasticine. Dit zowel in 2D als in 3D.  

Speelimpulsen 

 Maak een bepaalde vorm en laat de kinderen die namaken met plasticine 

 De gelamineerde ‘monstermatten’ kunnen de kinderen pimpen met plasticine om 

er zotte monsters van te maken 

 Ook andere materialen zoals tantenstokers, knikkers, plakoogjes… kunnen we 

gebruiken om onze monsters vorm te geven 

 Kunnen we de monsters van op onze posters (van het verfblazen) namaken uit 

plasticine? 
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14u45: plas- en drinkpauze 
 

15u: spelen in de hoeken 
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NAAR HET GROEN 
 

Korte omschrijving (doel) 
 

De kleur groen vinden we terug in het park. We spelen leuke spelletjes in het bos en 

op het gras. 

 

 

Spelvorm en timing 
 10u00: Naar het park 

 10u30: Grasspelletjes 

 11u30: Bosspelletjes 

 12u15: Terug naar de kamplocatie 

 

 

 

Materiaal uit algemene bakken 
 Sjaaltjes 

 Fluohesjes 

 Verkleedkledij boswachter 

 Bolderkar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifiek materiaal 
 Routebeschrijving 

 

Voorbereiding voor start van de activiteit 
 Verzamel al het materiaal 
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Volledige omschrijving: Naar het groen 
 

10u00: Naar het park 
 

Boswachter Teun komt op bezoek bij de kinderen. Het is ramp, zegt hij. Al het groen is 

verdwenen en er is geen gras meer! 

 

Samen de kinderen wandel je naar het Rivierenhof. In deze map zit een plannetje hoe je 

moet wandelen. Voor we vertrekken, doen we het volgende: 

 Iedereen gaat nog eens naar het toilet 

 Iedereen doet een fluohesje aan 

 We vullen onze drinkbussen en nemen ze mee in de bolderkar 

 We maken een rij per twee 

 We maken duidelijke afspraken over het wandelen 

      

10u30: Grasspelletjes 
 

Boswachter Teun vindt het fantastisch dat jullie hem helpen. Hij heeft hier ergens in een 

park een groot grasveld ontdekt. Samen met hem moeten ze eventueel wat ontdekken of 

het gras groen genoeg is voor de dieren. Daarna kunnen ze wat gras plukken om op hun 

prent te kleven! 

 

Dikke koe 

De kinderen staan op een lange lijn naast elkaar. De animatoren ‘boeren’ staan in het 

midden. De kinderen lopen over naar de andere kant van het plein als zij roepen ‘dikke 

koe’. Als de ‘boeren’ in het midden een kleuter kunnen optillen, dan moet die ook 

meehelpen met de ‘boeren’ in het midden. (aan beide kanten van het veld is een 

eindstreep afgebakend) Dit tot er maar 1 kleuter meer overblijft. Deze is de winnaar!  

 

Kat en muis 

Zet iedereen in rijen. Als je vb. met 18 personen bent maak je 4 rijen van 4 personen. 

Twee personen gaan niet in één van de rijen staan. Iedereen gaat nu zo staan zodat 

hij/zij met gestrekte armen de vingertoppen van de persoon langs hem/haar en voor en 

achter hem/haar juist kan raken. Iedereen houdt de armen gestrekt en gaat met het 

gezicht naar dezelfde richting staan zodat er precies gangen gevormd worden. Nu lopen 

de twee personen die niet in de rijen staan door de gangen. De ene moet de andere 

tikken. Als nu iemand vb. fluit moet iedereen die deel uitmaakt van de gangen, die 

gevormd worden door de gestrekte armen, zich 90° draaien naar links zodat de gangen 

nu in de andere richting zijn. Dit herhaald zich tot de tikker diegene die moet lopen heeft 

kunnen tikken. 

      

Staartje trek 

De kinderen krijgen allemaal een staartje dat ze achteraan in hun broek moeten steken 

zodat de helft er nog uitsteekt. Dan lopen ze allemaal door elkaar rond en proberen het 
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staartje van een ander kind af te nemen. Als een kind zijn staartje kwijt is gaat het aan 

de kant zitten. Het kind dat zijn staartje het langst kan houden is de winnaar. 

      

11u30: Bosspelletjes 
 

Parcours bouwen 

De kinderen bouwen zelf een parcours over of rond een hindernis in het bos. Dit kan een 

heus parcours zijn waarbij ze moeten balanceren over stronken of springen over 

(imaginaire) beken. Na het bouwen testen ze uiteraard of ze het parcours zelf kunnen 

afleggen! 

 

Bosverstoppertje  

Speel verstoppertje in het bos. Achter een boom, tussen de struiken of gecamoufleerd 

onder een hoop afgevallen bladeren... een bos heeft zoveel geweldige verstopplaatsen! 

Baken wel duidelijk terrein af. 

 

Boompje wissel 

Kies een boom en doe je armen rond de stam van de boom. Hoor je “boompje wissel!”, 

dan loop je vlug naar een andere boom. 

Opgepast! De vos ligt op de loer! Alleen als je een boom vasthoudt, kan de vos je niet 

pakken. 

 

Reeënspel 

Enkele kinderen (‘reeën’) bewegen in een smalle strook langsheen geblinddoekte kleuters 

(‘jagers’). Ze mogen enkel wandelen en niet lopen. Als ze gehoord worden en getikt door 

de geblinddoekte kinderen, moeten ze terug naar af (begeleider moet dit mee in het oog 

houden). Vooraf baken je best een plek met veel takken goed en smal af, zodat de 

‘sluipers’ de ’jagers’ dicht moeten passeren. 

 

Omgekeerd verstoppertje 

Eén kind verstopt zich terwijl de rest van de klas met gesloten ogen tot 20 telt. Dan mag 

iedereen gaan zoeken. Als één van de zoekers het verstopte kind ziet zitten, mag hij of 

zij erbij gaan zitten. Het is van het grootste belang je stil, sluipend en subtiel voort te 

bewegen in het bos, anders verklap je natuurlijk meteen de schuilplaats! Met hoeveel 

kan je je ongezien verstoppen? 

De persoon die het laatst de verstopte groep vindt is verloren. 
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Bladeren domino 

Laat de kinderen elk 5 verschillende bladeren uit het bos verzamelen. Let erop dat het 

geen 5 gelijke bladeren zijn. 

Vervolgens gaan we in een grote kring op de grond zitten. De eerste legt één van zijn 5 

bladeren op de steen. Nu is het de bedoeling dat de kinderen steeds 1 blad aanleggen 

(dat ze kiezen uit hun 5 gevonden bladeren), met minstens 1 gelijk kenmerk aan het 

vorige blad. 

bv. Het eerste en het tweede blad zijn beide helemaal geel verkleurd. Het tweede blad 

heeft daarnaast ook een gezaagde bladrand. Het volgende blad heeft dezelfde bladrand 

en is handvormig, enz.... 

Lukt het om de cirkel helemaal rond te maken? 

 

Dennenappeldarten 

 Teken een grote cirkel in de aarde, met daarbinnen vier kleinere en een roos – ieder 

voorzien van punten. Vanaf een door jou getrokken startlijn, mikt iedereen drie 

dennenappels (of eikels, of kastanjes) op de cirkels. Diegene met de meeste punt wint. 

 

Speuren 

De spelleider verzamelt tien voorwerpen in het bos. Iedereen mag er één minuut naar 

kijken, waarna de leider ze verstopt. Wie zich alle tien de voorwerpen weet te herinneren 

én verzamelt, wint. 

 

 

12u15: Terug naar de kamplocatie 
 

 

 

 

 

  

https://www.kekmama.nl/artikel/de-deur-uit/12x-de-mooiste-bossen-om-te-wandelen
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SPEELHOEKEN: KRIJT, POMPONNETJES, 

BALLENBAD 
 

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. 

 

In de speelhoeken gaan we aan de slag met krijt, pomponnetjes en duiken we in het 

ballenbad. We verdienen de kleur blauw. 

 

 

Spelvorm en timing 
 13u30: Kennismaking met de hoeken 

 13u45: spelen in de hoeken 

 14u45: plas- en drinkpauze 

 15u: spelen in de hoeken 

 

Materiaal uit algemene bakken 
 Stoepkrijt 

 Kosteloos materiaal 

 Blauwe schelp 

 Keukengerei (lepels, gardes…) 

 Parachute 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifiek materiaal 
 Veel krijt in verschillende 

formaten en kleuren 

(regenboogkrijt, gemarmerd…) 

 Gekleurde pomponnetjes (heeel 

veeeeeeeel) 

 Kinderpincetten 

 Ballenbadballen (2 zakken) 

 Opblaaszwembad voor ballenbad 

 Pomp voor zwembad 

 

Voorbereiding voor start van de activiteit 
 Verzamel al het materiaal 

 Blaas het zwembad op voor de het ballenbad 
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Volledige omschrijving: krijt, pomponnetjes, 

ballenbad 
 

13u30: Kennismaking met de hoeken 
 

Deze namiddag organiseren we activiteiten in de vorm van speelhoeken. Deze 

speelhoeken bieden voor kleuters een goede afwisseling met de meer ‘georganiseerde 

activiteiten’. Speelhoeken kennen de kleuters van op school. De kinderen mogen vrij 

kiezen in welke hoek ze spelen, wat ze juist doen in deze hoek en wanneer ze zin hebben 

om te wisselen van hoek.  

 

De animatoren begeleiden elk een hoek. Zij spelen mee met de kinderen. Ga mee op in 

hun fantasiespel. Daag de kinderen uit door nieuwe speelimpulsen te geven. In de 

verdere omschrijving hieronder, vind je een aantal speelimpulsen per hoek. Je mag hier 

uiteraard nog een heleboel andere impulsen bij verzinnen! 

 

Start de speelhoeken door eerst even met alle kinderen langs de speelhoeken te gaan en 

uit te leggen wat ze hier allemaal kunnen doen. Vervolgens mogen de kinderen vrij 

kiezen in welke hoek ze starten. 

 

Deze hoeken komen later deze week nog eens terug. Indien mogelijk kan je er voor 

kiezen om (een deel) van de opgebouwde hoek te laten staan om hier verder mee te 

kunnen spelen. Het kan natuurlijk even leuk zijn om gewoon opnieuw te beginnen! 

 

13u45: spelen in de hoeken 
 

Krijt 

 

We gaan met krijt spelen! Hier kunnen we een heleboel dingen mee doen. We spelen op 

de speelplaats en niet onder een afdak zodat ons krijt nog kan wegspoelen met de regen. 

We voorzien een grote bak met verschillende formaten krijt. De kinderen mogen vrij 

experimenteren met de materialen. 

 

Speelimpulsen 

 We gaan op de grond liggen en tekenen met krijt onze omtrekken en kleuren deze 

in, geven onszelf kledij 

 We krijten een ‘achtergrond’ waar we in kunnen gaan liggen (zie voorbeelden) 

 We krijten een stratenplan of autobaan en spelen met autootjes erop 

 We leggen verkleedkleren op de grond en tekenen er ledematen en een gezicht bij 

 We krijten de schaduw van voorwerpen op personen 

 We krijten een step- of loopfietsparcours 

 We krijten een hinkelbaan 

 We spelen krijttwister 
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Pomponnetjes 

Kleuters vinden het heerlijk om met gekleurde pomponnetjes te spelen. Voorzie een 

grote bak (of blauwe schelp) met pomponnetjes en een heleboel kosteloos materiaal en 

keuken materiaal zoals lepels en gardes. Hiermee kunnen de kinderen zich uren 

amuseren! 

 

Speelimpulsen 

 We sorteren de pomponnetjes per kleur in vakjes van eierdozen. We gebruiken 

pincetten om de pomponnetjes te pakken. Wie krijgt zijn doosje het eerst vol? 

 We vullen flesjes met pomponnetjes om mee te schudden. 

 We bouwen een knikkerbaan uit kosteloos materiaal waar we de pomponnetjes 

laten doorglijden. 

 We spelen alsof de pomponnetjes snoepjes zijn en we een snoepwinkeltje uitbaten 

 We verstoppen iets in de grote bak met pomponnetjes en proberen het zo snel 

mogelijk terug te vinden.  
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Ballenbad 

 

We maken een heus ballenbad met echte ballenbadballen. Deze kleurrijke activiteit past 

perfect binnen het kampthema. In het ballenbad kunnen we heel wat leuke spelletjes en 

opdrachten doen.  

 

Maak duidelijke afspraken wanneer het ballenbad geopend is en zorg ervoor dat na de 

activiteit alle ballen terug in het bad liggen zodat deze niet verloren gaan of kapot 

worden getrapt. 

 

Speelimpulsen  

 Verstop iets in het ballenbad en laat de kinderen het op ter eerste zoeken. 

 Doe een wedstrijd waarbij de kinderen zoveel mogelijk ballen van één bepaalde 

kleur moeten verzamelen 

 Wie kan zich in het ballen verstoppen zodat hij compleet onzichtbaar is? 

 Probeer vanuit het ballenbad de ballen in een doel te mikken 

 Je kan met de ballenbadballen ook leuke spelletjes spelen met de parachute 
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HET ZANDMANNETJE 
 

Korte omschrijving (doel) 
 

Het zandmannetje komt op bezoek. We houden een wedstrijd zandkastelen bouwen. 

We maken grappige klei-mannetjes. Zo krijgen we ‘bruin’ terug.      

 

 

Spelvorm en timing 
 10u00: Zandkastelenwerdstrijd – opdrachten 

 11u00: Plas- en drinkpauze 

 11u15: Zandkastelenwedstrijd – vervolg 

 11u45: Kleimannetjes 

 

 

 

Materiaal uit algemene bakken 
 zandbakmateriaal 

 klei 

 ijzerdraad 

 stokjes  

 parels 

 kartonnen bordjes 

 Teiltjes 

 Materiaal voor blotevoetenpad 

 

 

 

 

Specifiek materiaal 
 strandlaken 

 schelpen 

 

Voorbereiding voor start van de activiteit 
 Verzamel al het materiaal 

 Maak een blotenvoetenpad 
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Volledige omschrijving: Het zandmannetje 
 

10u00: Zandkastelenwerdstrijd – opdrachten 
 

Het zandmannetje komt op bezoek op het plein. Hij merkt dat alle kleuren zijn 

verdwenen. Hij vindt het vreselijk en wil liever bruine zandkastelen. Misschien kunnen we 

samen de zandkastelen terug opbouwen zodat ze er terug bruin uitzien? 

 

Het zandmannetje vertelt dat hij het materiaal om te bouwen zal halen. Hij komt terug 

en zegt dat al zijn materiaal is verdwenen. Wat hij wel vindt is een brief met daarop 

opdrachten. Naast elke opdracht staat wat ze ermee kunnen verdienen. 

 

Je verdeelt de groep in 3 teams (die straks ook samen gaan bouwen). 

Samen voer je alle opdrachten uit.  

De opdrachten zijn: 

● zoek 20 bruin dingen op het plein  

● probeer uit de knoop te geraken: de kinderen staan in een kring met handen in 

elkaar. 1 kleuter gaat weg. De animator legt de kinderen in een knoop door ze te 

verplaatsen (zonder dat ze de handen loslaten). De kleuter die weg was probeert 

ze terug uit de knoop te halen. 

● Ga met z’n allen op een strandlaken staan binnen een tijd. Niemand mag de grond 

nog raken! 

● Maak met schelpen het zandmannetje na  

● Vouw vliegertjes die over de streep kunnen vliegen. Geef de kleuters A4 papier en 

toon de streep. Zeg dat ze een vliegend voorwerp moeten maken dat tot aan de 

overkant geraakt (wie is zo slim om het papier gewoon te verfrommelen?) 

● Wandel als strandrups een parcours af. De rups wordt gevormd doordat kleuters 1 

hand door hun eigen benen steken en met 1 hand de hand van persoon voor zich 

vasthouden. 

● Alle kleuters leggen een blotevoetenparcours af. Bouw een parcours met 

verschillende materialen. vb. zand, harde stenen, emmer met water, karton, 

isomo,... Elke kleuter moet met zijn blote voeten aan de overkant geraken. 

 

Per geslaagde opdracht krijgen ze bouwmaterialen. 

 

11u00: Plas- en drinkpauze 
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11u15: Zandkastelenwedstrijd – vervolg 
 

Daarna gaan ze per team bouwen aan hun zandkasteel. De zandloper gaat in. De 

kleuters krijgen de tijd (20 minuten) om een ‘zot’ zandkasteel te bouwen. Het kasteel 

moet natuurlijk aan een paar voorwaarden voldoen.  

Per voldane voorwaarde krijgen ze zand in een potje om later op de prent te kleven. 

Tip: Voeg water toe aan het zand om beter te bouwen! 

 

Voorwaarden 

● Het kasteel moet 1 meter hoog zijn 

● Het kasteel moet een gracht hebben 

● Het kasteel moet 4 torens hebben 

● Het kasteel moet versierd zijn met schelpen/dierenvormen 

 

11u45: Kleimannetjes 
 

Het zandmannetje vindt het fantastisch dat we ervoor gezorgd hebben dat de 

zandkastelen alvast terug bruin zijn. Maar om alles terug bruin te maken heeft hij de 

hulp nodig van andere zandmannetjes. 

 

Misschien kunnen we zelf zo’n mannetjes maken van klei? 

Op schooltv.nl vind je leuke filmpjes en voorbeeldjes van ‘kleimannetjes’.  

https://schooltv.nl/programma/kleimannetjes/ 

 

Benodigdheden 

● Klei 

● potjes met water 

● stokjes  

● parels 

● Kartonnen bordje per kleuter 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://schooltv.nl/programma/kleimannetjes/
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Geef elke kleuter een bol klei. Laat hen zelf vooral fantaseren hoe hun mannetje eruit 

moet zien.  

Je kan je mannetje door stokjes en parels, armen, benen en ogen geven. 

Zorg dat er geen barsten meer in de klei zitten. Dit kan je voorkomen door met water 

over een barst te gaan. 

Zet je mannetje te drogen op een kartonnetje (schrijf naam van de kleuter op het 

kartonnetje). 

 

We gaan terug naar de prent en kleven het zand dat we hebben op de plaatsen waar het 

kasteel staat. 
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ORANJE 
 

Korte omschrijving (doel) 
We helpen meneer konijn om de kleur oranje terug te winnen! We spelen een 

wortelspel en gaan appelsienen verzamelen en persen. 

 

 

 

Spelvorm en timing 
 13u30: Wortelspelen 

 14u45: Plas- en drinkpauze 

 15u00: Appelsienenspel 

 

 

 

Materiaal uit algemene bakken 
 jutten zakken 

 materiaal voor een parcours 

 kosteloos materiaal voor 

appelsienenbuizen 

 springtouwen 

 touw  

 bekers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifiek materiaal 
 kaartjes kwartet (bijlage 1):1 

keer printen per 4 kinderen 

 verkleedkledij konijn 

 heel veel wortels 

 fluitje 

 appelsienen 

 sinaasappelpers  

 
 

 

Voorbereiding voor start van de activiteit 
 Verzamel al het materiaal 

 Bouw parcoursen voor de wortelestafettes 
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Volledige omschrijving: oranje 
 

13u30: Wortelspelen 
 

Meneer konijn komt aangehuppeld en ziet dat de kleur oranje van de aardbol is 

verdwenen. Oh nee denkt hij, nu moet ik grijze wortels eten. Het konijn denkt even na 

en springt wat in het rond. Plots komt hij op een idee. Misschien kan ik jullie wel helpen. 

Als we veel wortels verzamelen, kunnen we misschien met het sap alles terug oranje 

maken? 

 

Kwartetspel 

De kleuters worden in 2 of 3 teams verdeeld (naargelang het aantal animatoren). Elk 

team zit op een plaats, ‘het hol’ genoemd.  

Er zijn kaartjes met oranje dingen op. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk kwartetten 

in jouw team te krijgen. Per kwartet dat gevormd wordt, krijg je een wortel. 

Iedere speler uit je team krijgt een kaartje om te beginnen. Die mag je zelf verdelen. Je 

loopt door het veld en probeert iemand van het andere team aan te tikken. Als je getikt 

bent, geef je jouw kaartje aan de andere. Als je kaartje weg is, ga je een ander kaartje 

vragen aan je leider.  

Telkens je een kwartet hebt gevormd, loop je naar het middelpunt (zonder getikt te 

worden) en geef je jouw kwartet aan het konijn. Hiervoor krijg je een wortel. 

 

Roverswortel 

We spelen in dezelfde teams. Elke kleuter krijgt een tekening op zijn hand. In het midden 

ligt een wortel. De leider aan de zijkant roept een tekening. Vb. Appelsien. Alle kleuters 

met een appelsien lopen naar het midden en proberen de wortel te pakken en naar hun 

kant te brengen. De andere die de wortel niet heeft gepakt, mag de andere kleuter met 

de wortel nog proberen tikken. Dan wordt de wortel terug in het midden gelegd. 

 

Wortelestafette 

Er staan 2 of 3 dezelfde parcours naar de overkant opgesteld. De kleuters moeten zoveel 

mogelijk wortels naar de overkant proberen brengen zonder dat de wortel op de grond 

valt. Telkens een wortel valt, moet die terug naar de startstreep. Zeker snel en 

voldoende variëren is de boodschap! 

Variaties: 

● Een tijdslimiet zetten zodat ze sneller gaan lopen 

● De wortel tussen de benen steken en het parcours afleggen 

● Appelsienen naar de overkant brengen (rollen gemakkelijker) ergens vantussen  

● Met 2 kinderen tegelijk parcours afleggen 

● Parcours afleggen zonder grond te raken 

● Met jutten zakken (als konijnen springen) 

      

14u45: Plas- en drinkpauze 
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15u00: Appelsienenspel 
 

Het konijn probeert de wortels te persen maar merkte dat dit niet zo goed lukt. Misschien 

moeten we samen op zoek gaan naar appelsienen om te persen. We gaan naar het 

appelsienen bos, daar liggen veel appelsienen die van de bomen zijn gevallen. Maar daar 

wonen ook aapjes. 

 

Op het terrein zijn overal appelsienen verstopt. De kleuters mogen bij het startsignaal 

appelsienen gaan zoeken. Er is alleen 1 hindernis. Als er op het fluitje wordt geblazen 

moet je zo snel mogelijk van de grond zijn. Appelsienen die dan op de grond liggen, 

worden opgegeten op de aapjes  die passeren.  

 

De gevonden appelsienen worden nergens verzameld. De kleuters moeten die het hele 

spel proberen vasthouden. Het spel is gedaan al alle appelsienen gevonden zijn. 

Er is nu nog een groot probleem. Om de appelsienen te kunnen persen moeten we deze 

aan de andere kant van het bos krijgen. Maar daar is een beek waar we over moeten. 

 

We moeten dus proberen om een ‘baan’ te bouwen zodat we de appelsienen kunnen 

laten rollen. De kleuters bouwen samen met de animatoren verschillende banen met 

buizen. Waarschijnlijk zullen de animatoren hier sterk moeten begeleiden.  

 

Appelsiensap persen  

Nu alle appelsienen aan de overkant zijn, kunnen we appelsiensap persen en proeven.  

 

Het konijn komt terug langs en ziet dat de kleuters appelsiensap hebben geperst. Hij is 

opgelucht dat alles goed is gekomen. Als we allemaal tegelijk van onze appelsiensap 

proeven wordt het hier misschien terug wat oranje. 

 

De plaat wordt vervangen door de plaat waar alles wat oranje moet zijn vervangen door 

oranje snippers papier. 
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Zwart & wit 
 

Korte omschrijving (doel) 
 

Spelen met sneeuw in de zomer? Ja hoor, dat kan!  

Sebastiaan de spin komt met ons spelen met schaduw. 

 

Zo zijn zwart en wit ook terugverdiend! 

 

 

Spelvorm en timing 
 10u00: Wit 

 11u15: Plas- en drinkpauze 

 11u30: Zwart 

 

 

 

Materiaal uit algemene bakken 
 grote stevige A3 bladeren 

 papiertape 

 hoepels 

 wit kladpapier 

 emmers 

 satéstokken 

 houten blokken 

 lange stroken wit papier 

 witte doek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifiek materiaal 
 suikerklontjes 

 scheerschuim 

 verhaal spin: Eric Carle ‘de spin 

die het te druk had’ 

 prenten van het verhaal: bijlage 

5 (per kind) 

 3D speelmateriaal (vb. dino’s, 

paardjes, …) 

 zwarte stiften 

 kamishibai 

 lampen om te belichten 

  

 

Voorbereiding voor start van de activiteit 
 Verzamel al het materiaal 

 Zet alles klaar voor het schaduwtheater 
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Volledige omschrijving: Zwart & wit 
 

10u00: Wit 
 

Vandaag komt Ini de inuït op bezoek. We gaan op ontdekking door de sneeuw maar hij 

merkt dat de sneeuw helemaal niet wit meer is. Hij vraagt aan de kinderen wat er aan de 

hand is en dus om hem te helpen de sneeuw terug wit te maken. Eventueel kan dit in 2 

groepen en kunnen jullie daarna wisselen.  

 

Eskimohut 

Als eerste bouwen we mini - iglo’s. We gaan in groepjes van ⅘ 

kinderen zitten. Dit doen we met suikerklontjes. We proberen 

om een huisje/iglo te bouwen met onze suikerklontjes. 

 

 

Spelen met sneeuw 

Je bakent per kleuter een stukje van de tafel af. Op de tafel ligt tafelbedekking. Elke 

kleuter krijgt een hoopje scheerschuim. Met dit scheerschuim mogen de kleuters figuren 

maken op de tafel. Eventueel kan wat witte verf toegevoegd worden aan het 

scheerschuim. Eventueel kan er wat muziek op de achtergrond zodat de kleuters zich 

volledig kunnen uitleven. Daarna kan er van de tekening die ze gemaakt hebben een 

afdruk worden gemaakt.  

 

  
 

 

Het ijsschotsen spel 

De hoepels zijn ijsschotsen en de kinderen spelen dat ze ijsberen zijn. Spring van de ene 

op de andere schots. Daarna zijn de hoepels juist de wakken. De pinguïns waggelen over 

het ijs. Komen ze een wak tegen dan duiken ze er in. 

      

Ijsberen in/uit het water 

De ijsberen luisteren goed wat de leerkracht zegt: zegt deze de ijsberen zitten in het 

water, dan springt iedereen in de hoepel, zegt de leerkracht:”de ijsberen zijn uit het 

water”, dan springt iedereen uit de hoepel. Wie luistert goed? Zeg ook een paar keer 

hetzelfde achter elkaar. 
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Sneeuwballengevecht 

De kleuters gaan gooien met sneeuwballen. Ze maken sneeuwballen van proppen papier. 

Hiermee moeten ze gooien naar een bepaald doel. 

● je kan ze kegels laten omgooien 

● laten gooien in emmers met punten op 

● laten gooien naar hoepels 

● laten gooien door een basketbalring 

 

Op het einde van deze kleur krijgen de kleuters van Inuit nog wat scheerschuim om de 

kleur wit op de prent te kleuren. 

 

11u15: Plas- en drinkpauze 
 

11u30: Zwart 
 

De spin Sebastiaan vindt als we de kleur wit kunnen terugbrengen, we dit ook met de 

kleur zwart moeten doen. Hij heeft een aantal schitterend ideetjes.  

 

Schaduwspel 

De spin vindt dat de kleuters zelf moeten ervaren wat de kleur zwart is. Dit doen we door 

met schaduwen te spelen op verschillende manieren. 

 

Leg een lange strook wit papier. Geef de kinderen allemaal een zwarte stift of potlood. Je 

zet een aantal houten blokjes met daarop speelgoedmannetjes. Ze mogen nu de 

schaduw tekenen die door de zon gevormd wordt. Als de zon niet schijnt, kan je 

eventueel werken met lampen of de figuren laten omlijnen. 

 

 
 

Je kan de kleuters ook zichzelf laten omlijnen. Je kan ze dan laten proberen om door te 

spelen met hun lichaamsdelen in de vorm van die omlijning te gaan staan. 
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Verhaal 

Laat de kinderen luisteren naar een verhaal over een spin.  

 

Daarna mogen ze zelf figuren tekenen die zwart zijn of kleuren ze getekende figuren 

zwart en knippen ze die uit. We kleven die nu op satéstokjes.  

 

Het verhaal wordt dan later opnieuw verteld en de kleuters mogen met hun figuren het 

verhaal spelen.  

 

Zoek ergens een donker plekje. Zet een lamp achter een kamishibai. En hangt in de 

kamishibai een gewoon wit papier. Laat de kinderen spelen met de figuren terwijl jij het 

verhaal opnieuw verteld.  
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SPEELHOEKEN: KRALEN, PLASTICINEMONSTERS, 

LICHTBAK 
 

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. 

 

In de speelhoeken gaan we experimenteren met parels, plasticine en een lichtbak. We 

verdienen de kleur roze terug! 

 

 

Spelvorm en timing 
 13u30: Kennismaking met de hoeken 

 13u45: spelen in de hoeken 

 14u45: plas- en drinkpauze 

 15u: spelen in de hoeken 

 

 

 

Materiaal uit algemene bakken 
 Touw 

 Karton 

 Scharen 

 Stiften 

 Potjes 

 Zand (uit zandbak) 

 Allerlei knutselmateriaal 

(pijpenragers, tandenstokers, 

friscostokjes….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifiek materiaal 
 Gekleurde houten kralen in 

verschillende groottes 

 Pijpenragers 

 3 Ledpanelen 

 Geometrische vormen en figuren 

 Plasticine 

 Gelamineerde monstermatten 

 Plakoogjes 

 Knikkers 

Voorbereiding voor start van de activiteit 
 Verzamel al het materiaal 

 Zet alle hoeken klaar 

 Installeer de ledpanelen 
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Volledige omschrijving: Speelhoeken: Kralen, 

Plasticinemonsters, Lichtbak 
 

13u30: Kennismaking met de hoeken 
 

Deze namiddag organiseren we activiteiten in de vorm van speelhoeken. Deze 

speelhoeken bieden voor kleuters een goede afwisseling met de meer ‘georganiseerde 

activiteiten’. Speelhoeken kennen de kleuters van op school. De kinderen mogen vrij 

kiezen in welke hoek ze spelen, wat ze juist doen in deze hoek en wanneer ze zin hebben 

om te wisselen van hoek.  

 

De animatoren begeleiden elk een hoek. Zij spelen mee met de kinderen. Ga mee op in 

hun fantasiespel. Daag de kinderen uit door nieuwe speelimpulsen te geven. In de 

verdere omschrijving hieronder, vind je een aantal speelimpulsen per hoek. Je mag hier 

uiteraard nog een heleboel andere impulsen bij verzinnen! 

 

Start de speelhoeken door eerst even met alle kinderen langs de speelhoeken te gaan en 

uit te leggen wat ze hier allemaal kunnen doen. Vervolgens mogen de kinderen vrij 

kiezen in welke hoek ze starten. 

 

Deze hoeken komen later deze week nog eens terug. Indien mogelijk kan je er voor 

kiezen om (een deel) van de opgebouwde hoek te laten staan om hier verder mee te 

kunnen spelen. Het kan natuurlijk even leuk zijn om gewoon opnieuw te beginnen! 

 

13u45: spelen in de hoeken 
 

Kralen 

In deze speelhoek gaan we aan de slag met houten kralen. We maken hiermee prachtige 

kettingen en armbanden, maar er is ook nog zo veel meer mogelijk! 

Speelimpulsen 

 We spelen sorteerspelletjes: de sorteren de kralen op kleur, vorm, grootte…  

 We rijgen de kralen aan pijpenragers en kunnen er andere vormen mee maken 

zoals, hartjes, steren… 

 We maken uit karton gezichtjes en geven ze met pijpenragers en kralen gekke 

haren (zie voorbeelden) 

 We maken kettingen volgens een bepaald patroon 
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Lichttafel 

 

Met 3 ledpanelen maken we een grote lichttafel. Doe dit best in een ruimte die niet te 

licht is. De kinderen mogen experimenteren op met de lichttafel. Daar het felle licht, krijg 

je coole contrasten als je doorschijnende, gekleurde vormen op legt. Op één lichtpaneel 

leggen we een laagje zand, waar de kinderen met hun vingers patronen op kunnen 

tekenen. 

 

Speelimpulsen 

 We experimenteren met kleuren. Wat gebeurt als we verschillende kleuren op 

elkaar leggen? 

 We bouwen torens en kastelen op de lichttafel 

 We maken gekke figuren met de vormen.  

 We tekenen in het zand met onze vingers.  

 We spelen ‘pictionary’ in het zand 

 We maken een regenboog op de lichttafel 

 De animator vertelt een verhaal en de kinderen maken er figuren bij op de 

lichttafel 
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Plasticinemonsters 

We gaan experimenteren met plasticine. We maken de gekste kleurenmonsters die er 

bestaan uit plasticine. Dit zowel in 2D als in 3D.  

Speelimpulsen 

 Maak een bepaalde vorm en laat de kinderen die namaken met plasticine 

 De gelamineerde ‘monstermatten’ kunnen de kinderen pimpen met plasticine om 

er zotte monsters van te maken 

 Ook andere materialen zoals tantenstokers, knikkers, plakoogjes… kunnen we 

gebruiken om onze monsters vorm te geven 

 Kunnen we de monsters van op onze posters (van het verfblazen) namaken uit 

plasticine? 
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14u45: plas- en drinkpauze 
 

15u: spelen in de hoeken 
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ROODKAPJE 
 

Korte omschrijving (doel) 
 

Samen met Roodkapje spelen we een reuzegroot bordspel. We verdienen alle groenten 

terug en maken daarmee mini-pizzaatjes. Zo is de kleur rood weer van ons! 

 

 

 

Spelvorm en timing 
 10u00: Roodkapjespel 

 11u00: Plas- en drinkpauze 

 11u15: Vervolg Roodkapjespel 

 11u45: Pizza’s maken 

 

 

 

Materiaal uit algemene bakken 
 kegels in 4 kleuren (papier 

omwikkeld) 

 grote dobbelsteen 

 krijt 

 hindernissen voor parcours 

 plankjes en mesjes 

 

 

 

 

 

 

 

Specifiek materiaal 
 kledij roodkapje 

 prenten groenten: bijlage 3 (4 

keer printen) 

 lijst opdrachten: bijlage 4 

 4 mandjes 

 bakpapier 

 pizzasnijder 
 

 pitabroodjes (1 per 2 kleuters) 

 geraspte kaas 

 tomatenpassata 

 groenten: champignons, 

courgette, tomaat, rode paprika 

(3 van elks) 

 

 

 

Voorbereiding voor start van de activiteit 
 Verzamel al het materiaal 

 Teken met krijt het bordspel en verdeel de kaartjes erover 

 Onderzoek hoe de oven werkt 
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Volledige omschrijving: Roodkapje 
 

10u00: Roodkapjespel 
 

Roodkapje komt langs bij de kinderen. Ze is geen roodkapje meer  maar grijs kapje. Ze 

vraagt welke kleuren de kleuters al hebben gevonden? Ze kan hen helpen met de kleur 

rood als de kleuters haar helpen met groenten bij oma brengen. 

 

Groot gezelschapsspel: roodkapje 

We verdelen de groep in 4 teams. Elk team heeft een kleur. 

Elke groep zijn een kleur ‘kapjes’. Voor de pionnen kan je kegels gebruiken die je 

omwikkeld met papier. 

      

 

Op de grond wordt met krijt een groot spelbord getekend. 

 
 

Op het bord staan symbolen. Deze groenten kunnen ze dus enkel verdienen als ze de 

bijpassende opdracht juist uitvoeren. 

 

De teams rollen om de beurt met dobbelsteen. Het aantal stappen wordt vooruitgegaan. 

Tekenen: 1 van de kleuters tekent iets, alle andere groepen mogen raden wat 

getekend wordt. Wie juist raadt, krijgt een paprika! 

Doe - opdracht: de groepen voeren opdrachten uit tegen elkaar. Het winnende team 

krijgt een tomaat 

Quiz - vraag: Wie de vraagt juist beantwoordt, krijgt een paar champignons 

Uitbeelden: 1 van de kleuters beeldt uit, alle andere groepen mogen raden wat 

getekend wordt. Wie juist raadt, krijgt een courgette! 
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 Opdracht spelen tegen de wolf, als ze verliezen dan moeten ze een groente afgeven. 

 

Ze mogen een groente stelen van een andere groep als ze winnen van blad - steen - 

schaar 

Hindernis: kort parcours dat ze moeten afleggen met heel hun mandje (enkel het 

team dat aan de beurt is). Alles dat uit de mand valt, verliezen ze ook. 

 

Het spel eindigt (je kan eventueel nog verder spelen als het leuk is) als een team bij het 

huis van oma aankomt. 

 

Roodkapje vindt het schitterend dat alle groenten tot bij oma zijn geraakt. Gelukkig 

konden wij alle hindernissen overwinnen. 

                

      

11u00: Plas- en drinkpauze 
 

11u15: Vervolg Roodkapjespel 
 

11u45: Pizza’s maken 
 

Nu we alle groenten verzameld hebben kunnen we misschien lekkere pizza’s maken? 

 

Benodigdheden: 

● groentjes voor op de pizza’s (van het spel) 

● pittabroodjes (1 per 2 kleuters) 

● geraspte kaas 

● eventueel ananas 

● pizzasnijder 

● tomatensaus 

● plankjes en messen 

● bakpapier 
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Verwarm de oven voor op 200 graden. 

De pittabroodjes worden door de animatoren doormidden gesneden. Ook de groentjes 

worden door de animatoren gesneden. De kinderen beleggen hun eigen pizzaatjes. 

      

1. Smeer tomatensaus op je broodje 

2. Beleg met groentjes  

3. Strooi er kaas overheen 

Schrijf bij de pizza’s de naam van de kinderen op het bakpapier. 

 

Steek de pizza’s in de oven. 10 minuten op 200 graden. 

 

Lekker smullen maar. 

 

Oh dit vindt Roodkapje werkelijk fantastisch! Omdat jullie zo’n lekkere pizza’s gemaakt 

hebben. Kleurt ze met de pizzasaus (rode verf) het deeltje op het grote blad rood. 
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SPEELHOEKEN: KRIJT, POMPONNETJES, 

BALLENBAD 
 

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. 

 

In de speelhoeken gaan we aan de slag met krijt, pomponnetjes en duiken we in het 

ballenbad. We verdienen de kleur blauw. 

 

 

Spelvorm en timing 
 13u30: Kennismaking met de hoeken 

 13u45: spelen in de hoeken 

 14u45: plas- en drinkpauze 

 15u: spelen in de hoeken 

 

Materiaal uit algemene bakken 
 Stoepkrijt 

 Kosteloos materiaal 

 Blauwe schelp 

 Keukengerei (lepels, gardes…) 

 Parachute 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifiek materiaal 
 Veel krijt in verschillende 

formaten en kleuren 

(regenboogkrijt, gemarmerd…) 

 Gekleurde pomponnetjes (heeel 

veeeeeeeel) 

 Kinderpincetten 

 Ballenbadballen (2 zakken) 

 Opblaaszwembad voor ballenbad 

 Pomp voor zwembad 

 

Voorbereiding voor start van de activiteit 
 Verzamel al het materiaal 

 Blaas het zwembad op voor de het ballenbad 
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Volledige omschrijving: krijt, pomponnetjes, 

ballenbad 
 

13u30: Kennismaking met de hoeken 
 

Deze namiddag organiseren we activiteiten in de vorm van speelhoeken. Deze 

speelhoeken bieden voor kleuters een goede afwisseling met de meer ‘georganiseerde 

activiteiten’. Speelhoeken kennen de kleuters van op school. De kinderen mogen vrij 

kiezen in welke hoek ze spelen, wat ze juist doen in deze hoek en wanneer ze zin hebben 

om te wisselen van hoek.  

 

De animatoren begeleiden elk een hoek. Zij spelen mee met de kinderen. Ga mee op in 

hun fantasiespel. Daag de kinderen uit door nieuwe speelimpulsen te geven. In de 

verdere omschrijving hieronder, vind je een aantal speelimpulsen per hoek. Je mag hier 

uiteraard nog een heleboel andere impulsen bij verzinnen! 

 

Start de speelhoeken door eerst even met alle kinderen langs de speelhoeken te gaan en 

uit te leggen wat ze hier allemaal kunnen doen. Vervolgens mogen de kinderen vrij 

kiezen in welke hoek ze starten. 

 

Deze hoeken komen later deze week nog eens terug. Indien mogelijk kan je er voor 

kiezen om (een deel) van de opgebouwde hoek te laten staan om hier verder mee te 

kunnen spelen. Het kan natuurlijk even leuk zijn om gewoon opnieuw te beginnen! 

 

13u45: spelen in de hoeken 
 

Krijt 

 

We gaan met krijt spelen! Hier kunnen we een heleboel dingen mee doen. We spelen op 

de speelplaats en niet onder een afdak zodat ons krijt nog kan wegspoelen met de regen. 

We voorzien een grote bak met verschillende formaten krijt. De kinderen mogen vrij 

experimenteren met de materialen. 

 

Speelimpulsen 

 We gaan op de grond liggen en tekenen met krijt onze omtrekken en kleuren deze 

in, geven onszelf kledij 

 We krijten een ‘achtergrond’ waar we in kunnen gaan liggen (zie voorbeelden) 

 We krijten een stratenplan of autobaan en spelen met autootjes erop 

 We leggen verkleedkleren op de grond en tekenen er ledematen en een gezicht bij 

 We krijten de schaduw van voorwerpen op personen 

 We krijten een step- of loopfietsparcours 

 We krijten een hinkelbaan 

 We spelen krijttwister 
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Pomponnetjes 

Kleuters vinden het heerlijk om met gekleurde pomponnetjes te spelen. Voorzie een 

grote bak (of blauwe schelp) met pomponnetjes en een heleboel kosteloos materiaal en 

keuken materiaal zoals lepels en gardes. Hiermee kunnen de kinderen zich uren 

amuseren! 

 

Speelimpulsen 

 We sorteren de pomponnetjes per kleur in vakjes van eierdozen. We gebruiken 

pincetten om de pomponnetjes te pakken. Wie krijgt zijn doosje het eerst vol? 

 We vullen flesjes met pomponnetjes om mee te schudden. 

 We bouwen een knikkerbaan uit kosteloos materiaal waar we de pomponnetjes 

laten doorglijden. 

 We spelen alsof de pomponnetjes snoepjes zijn en we een snoepwinkeltje uitbaten 

 We verstoppen iets in de grote bak met pomponnetjes en proberen het zo snel 

mogelijk terug te vinden.  

 



  

51 

 

 



  

52 

 

Ballenbad 

 

We maken een heus ballenbad met echte ballenbadballen. Deze kleurrijke activiteit past 

perfect binnen het kampthema. In het ballenbad kunnen we heel wat leuke spelletjes en 

opdrachten doen.  

 

Maak duidelijke afspraken wanneer het ballenbad geopend is en zorg ervoor dat na de 

activiteit alle ballen terug in het bad liggen zodat deze niet verloren gaan of kapot 

worden getrapt. 

 

Speelimpulsen  

 Verstop iets in het ballenbad en laat de kinderen het op ter eerste zoeken. 

 Doe een wedstrijd waarbij de kinderen zoveel mogelijk ballen van één bepaalde 

kleur moeten verzamelen 

 Wie kan zich in het ballen verstoppen zodat hij compleet onzichtbaar is? 

 Probeer vanuit het ballenbad de ballen in een doel te mikken 

 Je kan met de ballenbadballen ook leuke spelletjes spelen met de parachute 

 

 

 


