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VOOR SPEL- EN SPEELPLEZIER

INHOUDS
OPGAVE

VOORWOORD

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) wil jou niet
alleen via deze speelpleinbox ondersteunen. Onze
coaches staan ook klaar om samen met jou het
speelplein vorm te geven. Vaak bedenk je samen
de beste oplossingen. Samen sterk, ook op het
speelplein!

Beste hoofdanimator,
Je hebt gekozen om deze vakantie volop in te
zetten op spelplezier voor jong (en al wat ouder).
Bedankt daarvoor!
We weten dat dit geen makkelijke opdracht is.
Daarom helpen we je graag op weg..
Wat hier in het boekje volgt zijn enkele tips en
tricks om de animatoren op weg te helpen. Hoe
breng je structuur, veiligheid maar vooral ook kwaliteit op je speelplein? Hoe ga je samen met je animatoren op zoek naar leuke activiteiten?. Waar hou je
rekening mee als je op stap gaat met een groep?
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VOOR
BEREIDING
HOE BEGIN JE ER AAN?
Het voorbereiden van een activiteit is leuk, maar
niet altijd makkelijk. Zeker als je het voor de eerste
keer doet! We bieden je graag enkele hulpmiddeltjes aan. We hebben een voorbereidingsschema
ontwikkeld dat je op het speelplein kan gebruiken.
Het zorgt ervoor dat je nadenkt over de verschillende
aspecten van een goed spel. Het is ook handig om
nadien dit schema bij te houden voor een volgende
speelpleinperiode!

!

Op de volgende pagina vind je een leeg
voorbereidingsschema.
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VOORBEREIDINGSSCHEMA

•

Hieronder leggen we even de aspecten van
het schema uit

Dag en dagdeel: Wanneer ga je dit spel
spelen?

Aantal kinderen: Hoeveel kinderen verwacht
je tijdens jouw activiteit?

Leeftijd: Voor welke leeftijd is jouw spel?

Materiaal: Welk materiaal heb je nodig voor
jouw spel? Is er materiaal nodig van de
VGC? Is er ook kosteloos materiaal dat je kan
gebruiken? (bv: wc-rolletjes, takjes,
oude kranten,…)

Locatie: Waar wordt het spel gespeeld?

Weersvoorspelling: voorzie enkele activiteiten die je binnen kan spelen, of onder
een afdak, voor wanneer het plots begint te
regenen of wanneer het weer kouder wordt.

Thema: Heb je een thema voor jouw spel?
Past dit binnen het algemeen thema van
het speelplein deze week? Gaan jullie de
ruimte hiervoor anders aankleden?

Spelvoorbereiding: Hoe verloopt jouw spel?
Welke spelletjes/opdrachten doen we?
Welke puntjes mag je zeker niet vergeten
tijdens jouw speluitleg?
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ACTIVITEIT VOORBEREIDEN
Spelvoorbereiding

Thema
Voormiddag

Kopieer mij vooraleer je begint met invullen

Namiddag

Naam van het spel
Locatie		
Leeftijd kinderen
Aantal kinderen
Soort activiteit

Richtlijnen

•

Duidelijke speluitleg

•

Eén spelleider

•

Materiaal

•

 angepast aan
A
leefwereld

•

Animatie

•

Fairplay

•

Terrein

•

Eind- en beginsignaal

•

Regels

Reservespelletjes bij regenweer

Materiaal
Materiaal

KosteloosMateriaal
Aantal

Materiaal

Verkleedkledij
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Aantal

WEEK
SCHEMA
Een goede planning is al de helft van het
werk. Daarom geven we jullie een leeg weekschema als hulp.
De bedoeling is dat het weekschema een
duidelijk overzicht geeft van de activiteiten
en hun samenhang doorheen een week. Dit
biedt meerdere voordelen: zorgen voor een

rode draad, overzicht bewaren, afwisseling
stimuleren,…
Kortom, een kwaliteitsvolle speelpleinwerking begint bij een goede planning.
Het weekschema gebruik je best in
combinatie met het voorbereidingsschema.

WAT IS EEN WEEKSCHEMA?
Vul dit in als jullie spelletjes voorbereiden,

 Bekijk ook zeker eens of je niet teveel hetzelfde

en probeer rekening te houden met thema’s,
partners,…

doet… speel je elke dag een spelvorm als “1 tegen
allen”, of spelen ze altijd volgens strikte regels?
Denk dan eens na of je misschien een andere
manier kan vinden om spelletjes te spelen…

 In de lege vakjes schrijf je de naam van het spel.
Schrijf niet de hele speluitleg in het weekschema,
zo blijft alles overzichtelijk.


 
Een ingevuld weekschema helpt het overzicht te
bewaren en is duidelijk voor iedereen. Ga er dus
mee aan de slag!
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Kopieer dit weekschema een aantal keren zodat het
makkelijk gebruikt kan worden. Het is de bedoeling dat
dit een werkdocument wordt. Je kan het ook
uitvergroten en omhoog hangen in het
animatorenlokaal, of bij de ingang zodat ook de ouders
weten wat jullie allemaal zullen doen.

!

EEN WOORDJE UITLEG OVER DE
ONDERDELEN…

 egeleid spel is waarschijnlijk de meest gekende
B
activiteit: de animator kiest het spel, elk kind doet
mee. Het is belangrijk dat de animator, via zijn
enthousiasme en expressiviteit, de kinderen
motiveert om mee te spelen.

1
Vrij spel is het andere uiterste in het
‘speelcontinuüm’: het kind kiest zelf wat het wil
spelen. De animator heeft ook hier een belangrijke
rol: aanbieden van een goed georganiseerde speelruimte en spelmateriaal, geven van speelimpulsen,
aandacht voor het welbevinden van alle kinderen,…

2
Het open spelaanbod is voor een deel gestuurd
door de animatoren, maar hier mag het kind zelf
kiezen wat het gaat spelen. De animatoren bieden
verschillende soorten activiteiten aan. Kinderen
kiezen zelf wat ze willen spelen. De animator staat
in in voor de speluitleg en de sturing aan het spel.

3
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 C
onstructiemateriaal (puzzels, blokken, meccano,
sjorbalken,…)

Bewegingsspel: focus op de lichamelijke activiteit: zowel fijn- als grofmotorisch.
Er zijn ook soorten spelen….
Streef naar een grote variatie:
bewegings- of herhalingsspelen,
experimenteer- of constructiespelen,
fantasiespel, gemeenschapsspelen
(gebonden aan vaste spelregels),…

 V
ormingsmateriaal (verf, krijt, klei, zand, muziek,…)


 
Lopen, springen, rollen, klimmen,…

Fantasiespel: zodra de ontwikkeling van de fantasie
ver genoeg gevorderd is, ontstaan deze rollenspelen
automatisch. Kinderen verplaatsen zich in de rol van
mama, papa, dokter, winkelier,… Voorwerpen uit de
omgeving krijgen gemakkelijk een andere betekenis:
een doos wordt een huis of een boot, een tak wordt
een toverstaf of een gitaar, al naargelang het spel dat
ze spelen.

 
Spelen met voertuigen (rolschaatsen, fiets,
go-cart, step,…)


 
Spelen met ballen
 
Spelen op speeltuigen zoals schommel, glijbaan,
wip, klimrek,…


Verschillende soorten sporten ….
 

 
Oude kleren, lappen, oude schoenen en accessoires, verkleedkledij

E xperimenteer- en constructiespel: via deze spelen
doet het kind ervaringen op met allerlei soorten
materiaal. Het jonge kind ontdekt kenmerken van
bepaalde materialen, het oudere kind leert dingen bij
over natuur, mechanica,… Constructiemateriaal zet het
kind aan tot denken, experimenteren en zoeken naar
nieuwe oplossingen. Door het gebruik van creamateriaal leert het kind zijn eigen ideeën, belevenissen en
wensen uit te drukken en volop te fantaseren.

 Poppenkleren en –meubels
Keukengerei en levensmiddelen voor het
winkeltje,…
 
Kosteloze materialen die door de fantasie van
het kind omgetoverd kunnen worden tot wat zij
willen

 
Omgevingsmaterialen (water, potten, pannen,
takken, touw,…)
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•

PARTNERS
Op de tweede pagina van het weekschema kijk
je of je kan samenwerken met een partner. Wie
weet zijn er wel leuke organisaties in de buurt, die
workshops aanbieden die helemaal passen binnen
het thema? De afgelopen jaren werkten al heel wat
speelpleinen samen met organisaties. Ze helpen
graag met een fijne activiteit. De coaches hebben
hier zeker meer informatie over!

Spellen met spelregels: via deze spelen ontwikkelt
het vermogen van het kind om met anderen samen
te spelen. Het kind leert ook zichzelf te beheersen:
het is niet altijd gemakkelijk om de spelregels netjes
op te volgen als je graag wil winnen.

•

 Groepsspelen

•

 Samenwerkingsspelen

•

 Gezelschapsspelen

•

 Competitieve spelen

•

 Sportspelen

Denk zeker ook eens aan wat er allemaal al bestaat
in de omgeving van het speelplein.
Mogelijk wil de plaatselijke scouts wel eens een
constructie komen sjorren?
Of
wil de plaatselijke voetbalclub wel een toernooi
organiseren?

Laat je fantasie de vrije loop en vooral, kijk
om je heen. Je vindt meer dan je denkt….

Het spreekt voor zich dat deze verdeling in afzonderlijke
spelen afbreuk doet aan de realiteit. Meestal komen deze
spelen in combinatie voor: een kind dat aan het hinkelen is,
speelt samen met anderen, volgt de regels, experimenteert
met werpen en krijgt kansen om te bewegen
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Thema

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

7u30 - 9u

Opvang kinderen

Opvang kinderen

Opvang kinderen

Opvang kinderen

Opvang kinderen

9u

Start activiteiten

Start activiteiten

Start activiteiten

Start activiteiten

Start activiteiten

Middageten

Middageten

Middageten

Middageten

Middageten

Namiddagactiviteit

Namiddagactiviteit

Namiddagactiviteit

Namiddagactiviteit

Namiddagactiviteit

Opvang kinderen

Opvang kinderen

Opvang kinderen

Opvang kinderen

Opvang kinderen

WEEKSCHEMA

9u – 12u

12u - 13u

13u – 16u

16u – 18u

Met welke partner werken we samen?

Wat is de link met het thema?

Wat doen we met deze partner?
Uitstap
Workshop ter plaatse
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Welke spelsystemen komen aan bod tijdens
deze week? Hoeveel keer?
Geleid spel ………….....à….....………. keer
Open spelaanbod …….........à……..……. keer
Vrij spel ……….....à………….... Keer
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HOE
MAAK
JE EEN
SPEL?
ZOEK INSPIRATIE
Het is altijd al handig dat je op voorhand wat inspiratie zoekt! Er zijn heel wat websites die jou op weg
kunnen helpen met spelideeën!
We geven je mee hoe je op een leuke manier spelletjes kan bedenken. Daarna geven we per categorie
enkele spelletjes. Laat jullie vooral gaan met spelletjes
hervormen naar thema, nieuwe spelregels, enzovoort.
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ZEVEN VAN DE ACTIVITEIT
Een spel bestaat uit zeven elementen:

Plaats

De plaats waar je speelt: bos, stad, lokaal, boom,
strand, in de hoogte, grasveld,...

Wanneer en hoelang je speelt: ’s ochtends, in de
zomer, een halfuurtje, om de minuut, …

Persoon
Met wie en met hoeveel je speelt: per leeftijdsgroep,
één tegen allen, individueel, samen met de grootouders, allen tezamen, per twee,…

Materiaal
Alle materiaal dat je nodig hebt voor het spel: bal,
bananen, tafels, fiets, fluitje, parachute, muziek,
sjorbalken,…

Spelconcept
Het is altijd een beetje spannend, de eerste
keer op een speelpleinwerking! Omdat we
willen dat je geniet van jouw week, hebben
we enkele tips op een rij gezet. Deze tips
kunnen jou helpen bij het voorbereiden
van een activiteit. Sowieso bereiden jullie
(een deel van) de week voor, samen met je
mede-animatoren.
Je staat er nooit alleen voor!

Tijd

De vorm van het spel: Cluedo, sluipspel, ganzenbord,
ladderspel, tikkertje,...

Thema

Spelregels

Het thema van het spel: ridders, circus, oertijd,...

Als ... dan ... kan helpen om spelregels te bedenken
of te toetsen.
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HOE BEDENK JE EEN SPEL?
•

 ul zeven potjes met soorten plaatsen, tijdstippen,
V
materialen ...,

•

Trek uit elk potje één papiertje.

•

Combineer de papiertjes.

•

Brainstorm!

Tips
 Je kan sommige spelelementen ook op
voorhand vastleggen.
 G
 eef een klassiek spel eens een leuke
draai. Kies bijvoorbeeld tikkertje en
bedenk een thema of andere spelregels.
 G
 ekke voorwerpen prikkelen de fantasie.
Een spel over het borduurwerkje van je
oma? De kamerplant? De broodrooster?
Het kan allemaal!
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SPELLETJESINSPIRATIE
Voor elk moment bestaat er wel een leuk spel. Zo
kan je bijvoorbeeld kiezen om groepen in te delen
door gewoon iedereen een nummer te geven, maar
het wordt veel leuker als je er een heus spel van
maakt. De spelletjes hier dienen ter inspiratie. Je kan
ze makkelijk aanpassen aan een thema, zodat alle
spelletjes bij elkaar horen. 1-2-3 koffiekoek kan heel
wat leuke momenten opleveren, dikke kapitein zorgt
er misschien wel voor dat alle zeerovers snel over
willen gaan. Laat je fantasie de vrije loop… De toon
is meteen gezet voor de rest van de dag!

Denk zeker ook aan spelletjes voor wanneer er
bijvoorbeeld nog materiaal moet verzameld worden
door de andere animatoren. Ook op “dode” momenten
kunnen er spelletjes gespeeld worden!
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Ga op stap.. met een spel!
Groepen indelen

OLIFANTENWAGGEL
Alle kinderen gaan op een rij achter elkaar staan. Ze
steken hun rechterhand door hun benen en nemen
met hun linkerhand van de persoon voor hen vast.
Er kan nu volop gewaggeld worden.

1,2,3, SPRING
De kinderen gaat achter elkaar op een rij staan,
zonder dat ze weten waarom. Er wordt hen gezegd
dat ze op de derde tel ofwel naar links, ofwel naar
rechts moeten springen. Wanneer iedereen naar een
klant is gesprongen, vormt de linkerkant 1 ploeg, net
als de rechter.
Wanneer je 3 ploegen nodig hebt, kan je ook de
mogelijkheid invoeren om te blijven staan. Je krijgt
dan 1 groep rechts, 1 links en 1 in het midden.

APPELSIEN
De groep moet één lange rij vormen en hand in
hand staan. De animator begint aan één uiteinde
de rij op te rollen tot er een cirkel vol met
kinderen ontstaat (de appelsien). De animator
wordt dan een groot mes snijdt de appelsien in
twee. Je hebt nu 2 ploegen.

EHBO
De vakantiegangers krijgen allemaal een handicap.
Zonder elkaars handicap expliciet de tekenen, moeten
ze samen op een bepaald punt geraken. De vakantiegangers mogen dus niet vertellen wat hun handicap
is, maar handicaps zullen waarschijnlijk wel zichtbaar
worden.

FLUITSIGNAAL
Er worden op voorhand afspraken gemaakt over
wat de verschillende fluitsignalen willen zeggen.
Bijvoorbeeld: 1 keer fluiten is op je buik gaan liggen,
2 keer fluiten is je verstoppen achter een boom,
drie keer fluiten is in de lucht springen en de grond
raken,…

NEUS VERVEN

NAALD EN DRAAD
Iedereen ligt naast elkaar. Afwisselend zit er iemand
op zijn handen en knieën en er ligt iemand plat op
zijn buik. De laatste in de rij vertrekt, hij moet over
degene op hun buik kruipen en onder diegene die
op hun knieën zitten. Bij het fluitsignaal wisselt het
echter. Degene die op hun buik lagen komen op hun
knieën zitten, diegene die op hun knieën zaten gaan
plat liggen. Zo tot een bepaalde afstand is afgelegd
(tip: best geen te grote afstand).

WASKNIJPER

Elke speler stopt zijn neus in een gaatje van een
grote doos. De animator die aan de andere kant
van de doos zit, verft de neuzen in een
verschillende kleur. Elke kleur is een ploeg.

PUZZELEN
Zoek in een tijdschrift zoveel afbeeldingen samen
als je groepen wilt en knip ze in zoveel stukken als
er kinderen meespelen. Deel de stukken uit en laat
hen de originelen weer samen puzzelen.

Tijdens een verplaatsing kan je enkele wasknijpers in
de groep brengen. Deze moeten op iemands kledij of
rugzak gestoken worden zonder dat die persoon het
merkt. Wordt de wasknijpers toch opgemerkt, dan
mag de persoon die de wasknijper heeft hem gewoon
verder steken. Wie bij een bepaald teken of bij het
einde van de verplaatsing de wasknijpers heeft, moet
een opdracht doen.

HAASJE OVER
Door haasje over te doen geraak je op korte tijd een
heel eind weg
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BALLEKE STAMP

Balspelen

We leggen een bal op een centrale plaats. Deze wordt
door een vrijwilliger weg gestampt. Een andere vrijwilliger die de bal moet gaan halen terwijl alle andere
deelnemers zich gaan verstoppen moet de bal terug
op de centrale plaats leggen. Als de bal terug op zijn
plaats ligt gaat hij zoals bij verstoppertje iedereen
zoeken. Als hij iemand ziet tikt hij de bal en zegt de
naam van de persoon die hij gezien heeft. Deze is dan
bedot. De personen die nog niet bedot zijn kunnen
hen terug bevrijden door de bal opnieuw weg te
stampen. Dan moet de bal weer gehaald worden en ...

AAP EN DE KOKOSNOOT
De kinderen staan in een kring en houden mekaars
handen vast. Midden in de kring ligt de kokosnoot (bal). Eén kind is de aap en loopt buiten de
kring. Zonder dat de aap het ziet, wordt één van de
kinderen van de kring als boswachter aangewezen.
De aap baant zich nu een weg door “het bos” (=
kring : hij “hakt” twee handen van elkaar). De aap
moet nu proberen de kokosnoot te pakken en weer
via dezelfde opening de kring te verlaten. Zodra
de aap de kokosnoot in z’n handen heeft, mag de
boswachter zich uit de kring losmaken en moet de
aap tikken voor deze weer buiten de kring is. De
tactiek is dat de aap moet proberen uit te vinden wie
de boswachter is (door middel van Schijnbewegingen
of bestudering van de gezichten).

DOOD EN LEVEND
De groep wordt in twee gelijke ploegen verdeeld en
ze gaan aan weerszijden van het net staan. Het doel
van dit spel is zoveel mogelijk mensen uit de tegenpartij te doden (en die in jouw ploeg te krijgen). Hoe
ga je dit doen? Een ploeg krijgt de bal en gooit de bal
over terwijl er geroepen wordt “Dood aan…X… (een
naam)”. Wanneer de andere ploeg de bal kan vangen,
blijft X leven en gooit deze ploeg ook gewoon de bal
over met “Dood aan…” Wanneer een ploeg de bal niet
tijdig kan opvangen is de persoon van wie de naam is
genoemd dood en moet hij langs de kant gaan staan.
Men kan deze persoon weer levend maken door de
bal over te gooien met de boodschap “Levend (naam
van een dode persoon)”. Vangt de andere ploeg deze
bal, dan blijft de dode dood, maar wanneer men deze
bal niet kan vangen is de dode terug levend en mag
hij terug meedoen met zijn eigen ploeg.
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CHINEES VOETBAL
Iedereen gaat in een kring staan, met het gezicht
naar binnen en met de benen gespreid, zodat je de
voeten van de personen naast je raakt. Met je vuisten
klop je de bal verder, binnen de kring. Als de bal door
iemands benen gaat, niet door één van de buren,
dan mag die maar met één hand verder spelen. De
volgende keer dat de bal tussen z’n benen doorgaat
moet hij zich omkeren en mag hij weer met 2 handen
spelen. De keer daarop speelt hij omgedraaid met
1 hand en de 4de keer moet hij een liedje zingen
voordat hij weer mag meedoen (vanaf nul).

Vertrouwens
spelletjes
CIRKELZITTEN
Vorm met een vijftiental mensen een cirkel, en kijk
allemaal naar de persoon voor je. Nu moet iedereen
gelijktijdig gaan zitten op de knieën van degene
achter je. Als alles goed gaat kan je zo comfortabel
blijven zitten.

GEBLINDDOEKT
verdeel de groep per 2, 1 geblinddoekt, de ander
begeleidt hem door het parcours met enkel zijn/
haar stem.
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HET LAND VAN GENI GENO
RUPS
Een groep gaat achter elkaar op de grond zitten
met de knieën licht opgetrokken. Iedere persoon
pakt vervolgens de enkels van de persoon achter
zich vast. Dan wordt het sein “lopen” gegeven.
Synchroon zal de hele rij nu loopbewegingen
moeten gaan maken: “Links handen en voeten naar
voren, dan rechts handen en voeten naar voren,
billen aanschuiven, enzovoort...” samenwerking
strikt noodzakelijk dus.

Fopspelletjes

De leider zegt: ik ga naar het land van Geni Geno
en neem mee: een dekentje. Nu mogen de kinderen
verschillende voorwerpen zeggen dat ze willen
meenemen op reis, maar er mag geen i of o in voorkomen. Want het land van geni geno is niet veel meer
dan geen i, geen o. (Andere variaties: Nochernochie,
Padi Pado)

GEKRUIST

Hier is het aan te raden dat we allemaal op een
stoel zitten. Je moet aan jouw buur een mes en vork
doorgeven, jij moet zeggen hoe je het bestek doorgeeft: gekruist of evenredig? Nu gaat het hem er niet
om hoe het bestek wordt doorgegeven, maar hoe
de persoon zit die het bestek doorgeeft: Als hij zijn
benen over elkaar legt, zegt hij: Ik geef ze jou gekruist
door. Als hij met zijn benen gestrekt zit, zegt hij: ik
geef ze evenredig door, Ook al kruisen de mes en
vork elkaar.

UIT HANG IN
Alle spelers staan in een kring en pakken elkaars
handen vast. De kring moet zo groot zijn dat de
armen op schouderhoogte ‘hangen’. Elke speler
krijgt een nummer: 1 of 2. Tel nu tot 3 en op ‘3’ gaan
alle spelers met nummer 1 naar binnen hangen
terwijl de spelers met 2 naar buiten gaan hangen.
Voorzichtig en langzaam bewegen is hier het credo
zodat het gewicht evenredig en gelijkmatig wordt
verdeeld. De spelers moeten ook roepen als ze
samenwerking eisen van hun buren.

CHINEES UURWERK
De spelers zitten in de kring. De spelleider heeft twee
stokjes in de handen, legt deze in het midden en
zegt bv. het is twee uur. Daarna worden de stokjes
anders gelegd en is het bijvoorbeeld 8 uur. Wie kan
vinden hoe men in China de klok leest? Het uur is
afhankelijk van het aantal vingers waarmee men de
stokjes vast neemt!

DE PIRAMIDE VAN CHEOPS
Je stuurt enkele kinderen naar buiten en bespreekt
met de rest het volgende fopspel. Je zet een stoel
in het midden van de zaal en roep 1 persoon naar
binnen. Iemand vertelt hem: “Dit is de piramide van
Cheops (wijzend naar de stoel), doe uw schoenen
uit en spring erover.” Nu denkt hij dat hij zonder
schoenen over de stoel moet springen, terwijl hij
gewoon over zijn eigen schoenen moet springen. Zo
kan hij wel eventjes bezig zijn.
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HANDIGE HULPMIDDELTJES VOL
SPELLETJES

Ook hebben we in de Onderwijsbibliotheek van het OCB boeken/bundels
liggen met leuke spelideeën !

Er zijn veel websites waar heel wat spelletjes te vinden
zijn, we geven er enkele mee:




https://www.spelensite.be/
http://www.jeugddienstdonbosco.be/animatie/spelfiches
http://www.jeugdwerker.be/spelenbank/
https://chiro.be/spelendatabank
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/
spelendatabank

 ttps://chiro.be/actie/spelen/
h
spelendatabank?gclid=CP3m18Hs5NACFUeVGwodVIgAOw
http://wiki.fos.be/foswiki/Categorie:Activiteiten
http://spelendatabase.kazou-waasendender.be/Spelenlijst.php
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Maandag

Gesloten

Dinsdag

10u tot 17u

Woensdag

10u tot 17u

Donderdag

10u tot 17u

Vrijdag

10u tot 13u
Opgelet! Ook de bib-medewerker heeft al
wel eens nood aan vakantie… Daarom is er
tijdens de zomervakantie een sluiting voorzien van maandag 17/07/2017 tot en met
maandag 21/08/2017.
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Leef werelden
KLEUTERS
 
H et is altijd handig, om een plasbroek te
vermijden, om met de kleuters eerst langs de
toiletjes te passeren.

De kinderen zijn verdeeld in verschillende
leeftijdsgroepen. Dit wil dan ook zeggen dat
het spelaanbod moet aangepast worden aan
hun ontwikkeling.. Anders wordt het een
saaie boel!

 
De kleuters houden enorm veel van fantasie!
Gebruik dus zeker ook jouw fantasie voor een
geweldige activiteit! Ga eens op piratentocht
met jouw kleutergroepje en speel spelletjes dat
volledig in thema van piraten is! Misschien is een
bal wel een kanonskogel die de kinderen moeten
ontwijken want anders... zijn ze dood?!

Graag geven we jou nog enkele tips die van
toepassing kunnen zijn voor de verschillende
leeftijdsgroepen:

 
Doordat deze groep heel wat fantasie heeft,
hebben knutselwerkjes zeker kans op slagen.
Varieer ook met materialen en laat ze volop
experimenteren.

Hou de activiteiten kort… Kleuters zijn snel afge-

LAGERE
SCHOOL
 
Niet alleen de kleuters maar ook de lagere
school en tieners vinden het ENORM leuk als jij
je verkleedt!

 
Ze kunnen ook al heel wat! Laat hen eens
fietsen op een één wieler, daag hen uit op een
klimparcours,…

 
De kinderen uit het 1e-2e-3e leerjaar zien zichzelf
als centrum van de wereld. Dat wil zeggen dat
vriendschappen voor hen eerder functioneel zijn:
wat kan de andere doen voor mij? Ze spelen dus
wel samen, maar ze bouwen nog geen hechte
vriendschappen met elkaar op.

De oudste groep (4-5-6e leerjaar) worden kieskeuriger in vriendschappen. De contacten zijn minder
beperkter, maar wel intenser. Jongens en meisjes
beginnen elkaar ook anders te zien.. Plots kan er
wel eens een koppeltje ontstaan. Deze leeftijd kan
ook hard zijn tegen elkaar, kinderen kunnen uit
een groep verstoten worden of geweerd worden.
Als je deze groep hun respect wint, ben je wel hun
grootste held(-in)…

Regels zijn belangrijker voor hen.. Laat hen zelf
ook eens een nieuwe regel verzinnen bij een spel!
Misschien mogen tikkers dan wel eens enkel tikken
met hun neus…

leid en een activiteit die een heel uur of langerin
beslag neemt, zijn voor hen niet zo geschikt.
 V
oor kleuters gebeurd er heel wat op een speelplein. Veel nieuwe indrukken komen op hen af…
zorg dus ook voor rustpunten doorheen de dag.
Een middagdutje kan ook wonderen doen
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TIENERS
 Hebben hun eigen werking. Dat betekent dat ze
vaak grote spelen maken dat ze met heel de groep
spelen.

LUISTER NAAR DE KINDEREN

Tieners gaan af en toe eens naar de stad. Een spel
Tieners zijn met heel wat dingen bezig in hun

Luister eens naar de kinderen tijdens de week!
Misschien hoor je dat ze eens een groot Cluedo-spel
willen spelen of dat ze het fijn zouden vinden om
waterspelletjes te doen.

vrije tijd, buiten actief te zijn op een speelplein.
Probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij hobby’s
en leefwerelden.

VRAAG HULP

op een andere locatie is altijd supercool!

Op het speelplein sta je nooit alleen! Durf dus hulp
te vragen aan jouw medeanimatoren. Samen zorgen
jullie voor een leuke week: zowel voor de kinderen als
voor jezelf! Ook de hoofdanimatoren staan altijd klaar
voor jou! Ook in de animatorengroep op Facebook of
via mail kan je altijd om hulp vragen!

 
Deze groep is de groep bij uitstek om echt aan
de slag te gaan. Gebruik echt materiaal, laat hen
initiatief nemen en dingen ondernemen…
 V
ele organisaties hebben een leuk aanbod voor
tieners, spreek hen ook eens aan. Wie weet wil
de scouts wel komen sjorren met jullie tieners?
Spreek zeker je hoofdanimatoren eens aan, zij
weten meer. Ook de coaches van het OCB hebben
heel wat info.

GENIET ERVAN
Speelplein moet tof zijn! Niet alleen voor de kinderen
maar ook voor jezelf!

 A
ls animator heb je hier een grote verantwoordelijkheid naar groepssfeer. Tieners kunnen hard
zijn voor elkaar. Zorg er op tijd voor dat de sfeer
tussen de groep goed blijft met bijvoorbeeld
groepsspelen, teambuildingactiviteiten,…
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TREK
ER OP
UIT…

We moedigen jullie aan om er op uit te
trekken met jullie kinderen! Er valt heel
wat te beleven op het speelplein, maar ook
errond. Ga er dus zeker af en toe eens op uit
om te ontdekken! We willen natuurlijk wel
dat dit veilig gebeurd. Daarom geven we
jullie enkele richtlijnen mee..

OP TOCHT DOOR DE STAD!
Brussel heeft heel wat leuke plekken om te
ontdekken. Een bosspel in Brussel, waarom niet?
Of kijk eens waar er leuke pleinen zijn, of wie
weet heeft een museum wel een leuk aanbod voor
kinderen?
Leefmilieu Brussel bracht een kaart uit waar alle
speelpleintjes in Brussel op aangeduid staan. Zeker
eens de moeite waard! Je vindt alle info via deze
link:

Ook in het Zoniënwoud zijn er verschillende
speelzones ingericht.

http://geoportal.ibgebim.be/webgis/groene_
brussel.phtml?langtype=2067.

Je vindt ze hier.
http://document.leefmilieu.brussels/opac_css/elecfile/
Speelzones_Zonienwoud_NL.PDF?langtype=2067

Ze brachten ook een app uit, “Brussels Garden”, Je
vindt alle groene ruimtes in je buurt samen met
heel wat achtergrondinformatie over welke dieren
je er kan vinden bijvoorbeeld.

Via Uit in Brussel vind je ook een overzicht met
gratis activiteiten in Brussel, activiteiten voor
kinderen, enzovoort. Ook de Paspartoe-pas is inzetbaar voor heel wat leuke spel- en speelmomenten.
Meer info:
https://www.uitinbrussel.be/kinderen-in-brussel
& https://www.uitinbrussel.be/paspartoe
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HOU HET VEILIG!
•

 e jongste kinderen van je groep lopen best
D
in het midden. De oudsten lopen best vooraan
en achteraan, zodat ze kunnen waarschuwen
wanneer er een voertuig nadert. Een fluitje kan
daarbij handig zijn. Vooraan en achteraan loopt
er ook minstens één animator.

•

 et is nodig om altijd goed zichtbaar te zijn als
H
groep. Ook overdag is het belangrijk dat andere
weggebruikers je goed zien en zijn reflecterende
vestjes of zichtbaarheidsaccessoires geen overbodige luxe. Je weet maar nooit of het misschien
fel gaat regenen en of je wel voor het donker
thuis zal zijn. De VGC voorziet in hesjes. Gebruik
ze zeker!

MEER WETEN?
Jeugdbewegingen en Belgisch Instituut Voor
Verkeersveiligheid lanceerden samen de website
“veiligopstap.be”.
Ze bundelen hierin hun expertise over veilig in het
verkeer gaan, als groep, met de fiets, enzovoort.
Neem eens een kijkje ter inspiratie.
Ze brachten allerhande bundels, brochures enzovoort uit die jullie kunnen helpen bij het plannen
van een activiteit buiten de “speelpleinmuren”.
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SPEEL
RUIMTE:
INRICHTING

Stap 1

Breng alle mogelijke speelplekken in kaart.
Durf alle hoekjes te verkennen.

•

speelplaats/lokalen/gangen/tuintje/eetplaats ….

•

 ijk ook eventueel wat mogelijk is in de buurt,
K
op wandelafstand. Je kan hiervoor de website
speelnetwerk raadplegen:

Stap 2

Je speelpleinen in zones verdelen zorgen voor een
overzichtelijk speelplein, waar elke zone zijn functie
heeft. Wanneer iedereen weet waar ze moeten zijn
voor een rustig spel, een actief spel, kan er nog
meer uit je speelplein gehaald worden!

http://geoportal.ibgebim.be/webmap/groene_
brussel.phtml?langtype=2067

SPEELPLAATSRUIMTE

Hier vind je een lijst van mogelijke zones in een
speelruimte. Vaak kunnen zones gecombineerd
worden… Een rustige ruimte kan ook het EHBOlokaal zijn. Een vrij spel-ruimte kan ook dienst doen
als ruimte waar het er actief aan toe kan gaan. Ook
aankleding van ruimtes is belangrijk. In een ruimte
voor creatie kan je werken met kleuren, texturen,
geluid; bij bouw- en constructie spelen kan je
variëren in soorten materiaal zodat de kinderen op
verschillende manieren kunnen experimenteren;…
Probeer waar mogelijk zowel binnen- als
buitenruimtes voor speelactiviteiten te voorzien.

De ideale speelruimte is een plek waar iedereen zich
goed voelt: de grote en de kleine, de rustige en de
drukke kinderen. Het is een plek waar je jezelf mag
zijn…
De sfeer wordt eerst en vooral bepaald door de
mensen die er werken, jij en je team. Maar het
gebouw, de buitenspeelruimte en de inrichting van
die ruimtes spelen wel een belangrijke ondersteunende rol. Een weldoordachte keuze kan
de ontwikkeling van het kind op alle drie domeinen
nog beter stimuleren.
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Maak zones
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Hier is een lijst van mogelijke zones

Praktische ruimtes

Ruimtes voor

Bewegingsruimtes

Fantasieplekken

Experimenteren

EHBO

Ontspanning: lezen, snoezelen,
praten

Competitiesport: voetbal, basket,
tennis, badminton,..)

Theater

Tast: verschillende soorten materialen en texturen,
zand- en waterspel.

Animatorenlokaal

Creatie: knutselen, muziek maken,
drama, media, dans,…

Rollend spel: rolschaatsen,
fietsen, steps,…

Met verkleedkleren en losse attributen

Gehoor: stille kamer, muziek afspelen,
muziekmuur,…

Onthaal voor ouders én kinderen

Rustig samen spelen: gezelschapsspelen, denk- en taalspelen

Vrij bewegen: grasveld,
klimtoestel,…

Keuken, winkel, tafels, stoelen,… .

Zicht: kleuren, afbakenen ruimtes,

Eetruimte

Cultuurspel: springtouw, rekker,
balspelen, kringspelen

Reuk: kruiden en planten, koken, op tocht naar
geuren,…

Bouw en constructie: grote
en kleine bouwsels & kampen
bouwen

Smaak: koken, kruiden, proeven,…

Materiaal opbergen
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EERSTE
HULP BIJ
EHBO
OEI.. WAT NU?

DE KOFFER ZELF

Geen paniek! We hebben handige tools gezocht…
én gevonden! In de box vonden jullie het handige
handboek “Eerste hulp voor jeugdleiders”.
Je vindt informatie over het verzorgen van wonden,
over wat je moet doen als iemand onwel wordt,
enzovoort. Als er iets gebeurd kan je hier dus alle
info vinden.

•

E en goed gevulde EHBO-koffer lijkt al een begin,
maar dat is niet altijd waar.

•

Bekijk de vervaldatum van je producten al eens

•

 ergeet het, dat pilletje tegen de hoofdpijn mag je
V
alsinds oktober 2002 niet meer gebruiken.

Wat er zeker in moet zitten
 Ontsmettingsmiddel
 Zuurstofwater
 Brandwondenzalf
 Zalf voor verstuikingen of kneuzingen
 Zalfje voor insectenbeten
 Wondpleister
 Rolletje kleefpleisters
 Elastische drukverbanden
 Driehoeksverband
 Kompressen en kleefveld
 Kleeflint
 Druivensuiker of tic tac
 Zonnecrème
 Aftersun
 Vloeibare zeep
 Schaartje
 Pincet en tekentang
 Zuigertje voor wespenbeten
 Veiligheidsspelden
 Latex handschoenen
 Steriele naalden
 Thermometer
 IJszakjes
 Crêpezwachtels
 Aluminiumdeken
 Maandverband en tampons
 Ongevalsverklaring

TIPS
Elk kind is via de school verzekerd. Laat bij een
ongeval altijd een medisch getuigschrift invullen door
een arts. Dit heb je nodig voor de aangifte van het
ongeval bij de verzekeraar.
Heb je een smartphone? Het Nederlandse Rode Kruis
heeft een app!
Brochures en vormingen vind je ook bij Rode Kruis –
Vlaanderen, Motstraat 40, 2800 Mechelen, tel. 015-44
33 22, fax 015-44 33 11, documentatie@rodekruis.be,
www.rodekruis.be
Hang de poster van Klasse op in je EHBO-lokaaltje
of in je animatorenlokaal

De apotheek in je buurt zal je er graag bij helpen.
(bron: Dubbelpunt december 2011)
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!!

ACTIVITEIT VOORBEREIDEN
Spelvoorbereiding

Thema
Voormiddag

Kopieer mij vooraleer je begint met invullen

Namiddag

Naam van het spel
Locatie		
Leeftijd kinderen
Aantal kinderen
Soort activiteit

Richtlijnen

•

Duidelijke speluitleg

•

Eén spelleider

•

Materiaal

•

 angepast aan
A
leefwereld

•

Animatie

•

Fairplay

•

Terrein

•

Eind- en beginsignaal

•

Regels

Reservespelletjes bij regenweer

Materiaal
Materiaal

KosteloosMateriaal
Aantal

Materiaal

Verkleedkledij
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Aantal

Fotografie: Lander Loeckx.
V.U. Eric Verrept, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel.

