
Een professor heeft een brief geschreven voor de kinderen, 
Maar de brief is met witte wasco geschreven en dus niet 
leesbaar! Wat gebeurt er als we met waterverf over de 
brief schilderen? Dan kunnen we lezen dat de professor bij 
ons op bezoek wilt komen! Laat de kinderen daarna zelf 
als opwarmer met witte wasco een tekening maken en 
help hen daarna om met waterverf of ecoline hun tekening 
tevoorschijn te toveren. 

TIP: Je kan ook werken met een andere variant: Maak een 
tekening met gekleurde wasco’s en schilder daarna het 
hele blad zwart. Als de verf droog is kan je een tekening in 
de verf krassen en dan komen alle mooie kleurtjes piepen.
 
Methodiek: beeld
Ontwikkelingsgebied: creatieve ontwikkeling
 

Maak kleine groepjes. Eén van de begeleiders kan zich 
verkleden als professor en die doet vooraan korte proefjes 
en experimenten. Werk met een quiz, zodat de teams om 
ter snelst antwoord moeten geven op eenvoudige vragen 
gelinkt aan de experimenten. (Wat zal er gebeuren? Welke 
kleur zal dit worden?...) Je kan de kinderen ook zelf laten 
experimenteren. 

thema

opwarming     
subthema  

activiteit



Enkele voorbeelden: Bellenblazen, slijm maken, 
goocheltrucjes, experimentjes met de zwaartekracht, 
vingerverven, smelten, verdampen, drijven, raadsels 
oplossen.

Methodiek: spel, Ontwikkelingsgebied: cognitieve ontwikkeling, 
creatieve ontwikkeling

 

Als evaluatie kan je de kinderen vragen om in de lucht te 
schrijven wat ze vonden van de activiteit: “Wat hebben ze 
geleerd? Wat was leuk, minder leuk?” Kunnen de andere 
kinderen raden wat ze schrijven?

Methodiek: spel
Ontwikkelingsgebied: cognitieve ontwikkeling

afsluiter



We gaan een spannend spel spelen! De begeleider 
zet muziek op en de kinderen dansen rond de stoelen. 
De stoelen staan in een kring, evenveel stoelen als 
kinderen. Telkens als de muziek stopt, wordt er een stoel 
weggenomen. Maar… er vallen geen kinderen af en ze 
moeten ook niet ieder voor zich zo snel mogelijk op een 
stoel gaan zitten. Nee, telkens als de muziek stopt, moeten 
ze allemaal samenwerken. Er mogen geen voeten, benen, 
handen of andere lichaamsdelen de grond nog raken. Hoe 
avontuurlijk is jouw groep? Op hoeveel stoelen kunnen ze 
staan met de hele groep ?
 
Methodiek: spel, Ontwikkelingsgebied: socio- emotionele 
ontwikkeling en taalontwikkeling
 

Om in de avontuurlijke sfeer te blijven kan je met de 
kinderen samen een hindernissenparcours opstellen. Bij 
kleinere kinderen zet je best zelf alles op voorhand klaar.  
In een turnzaal staan vaak heel wat toestellen die je kan 
gebruiken en in een park of bos kan je kampen bouwen. 
Het kan fijn zijn om je parcours een thema te geven zoals 
‘circus’.

thema

opwarming     

subthema  

activiteit



TIP: Je kan veel materiaal uitlenen bij Buurtsport Antwerpen
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/sporting-a/
uitleendienst

Methodiek: spel, Ontwikkelingsgebied: cognitieve ontwikkeling, 
motorische ontwikkeling
 

Splits de groep op in twee en laat de kinderen het tegen 
elkaar opnemen in een ‘battle’. Elk kind daagt iemand van 
de andere groep uit met iets waarvan hij/zij denkt dat de 
andere het niet kan. Denk aan handstand, met je tong het 
topje van je neus raken, breakdance,… De winnaar krijgt 
een punt voor zijn/haar team.

Op het einde kan je afsluiten met een groepsknuffel 
en de vraag hoe iedereen de activiteit heeft ervaren.
 

Methodiek: spel
Ontwikkelingsgebied: creatieve ontwikkeling

afsluiter



Laat de kinderen vrij rondlopen in de ruimte. 
Geef ze korte instructies om kleine bewegingen te doen 
zoals “doe alsof je fietst, klimt, eet, voetbalt, je tanden 
poetst,...” Laat ze gerust ook zelf voorstellen doen! 

TIP: Zet eventueel wat muziek op als de kinderen zich 
daardoor vrijer voelen om te bewegen.
 
Methodiek: beweging
Ontwikkelingsgebied: motorische ontwikkeling
 

Maak kleine groepjes en laat ze per team een thema kiezen 
waarover ze een dans willen maken. Dit kan een sport zijn, 
een favoriete film of een lied, een dier, … 

Laat elk kind om beurten een beweging verzinnen bij 
het thema. Ze doen dit voor en de groep doet hen 
na. Ondersteun de kinderen om de volgorde van de 
bewegingen te bepalen (dit kan ook willekeurig). Misschien 
moet je nog een aantal kleine bewegingen toevoegen om 
het tot een vloeiende dans te maken. Geef ze voldoende 
tijd om hun dans te oefenen. Blijf altijd in de buurt om te 
ondersteunen maar geef ze ook voldoende kansen om te 
experimenteren. Daag hen bijvoorbeeld uit om heel groot 
of net heel klein te bewegen. 
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activiteit



Als ze willen, kunnen ze een klein optreden geven aan de 
andere groepjes.

Methodiek: beweging, Ontwikkelingsgebied: motorische 
ontwikkeling, socio- emotioneel ontwikkeling
 

Laat de kinderen in een cirkel staan. Stel een aantal vragen 
over de activiteit en laat ze hierop antwoorden met een 
beweging. Bijvoorbeeld: “Hoe vond je het vandaag?” 
Vonden ze het niet leuk? Dan maken ze zich heel klein. 
Wel leuk, dan maken ze zich (heel) groot.  Je kan hier ook 
variaties gebruiken zoals springen, roepen, handen in de 
lucht hoog/laag,...

Methodiek: beweging
Ontwikkelingsgebied: socio-emotionele ontwikkeling

afsluiter


