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Inleiding:
Beste school/vakleerkracht,
Leuk dat jullie je hebben ingeschreven voor het gebruik van de spelletjeskar van de vakgroep
bewegingsonderwijs. In dit draaiboek vindt u alle informatie die u nodig heeft voor het organiseren van
een geslaagde spelletjessportdag.
Ten opzichte van voorgaande jaren is er iets gewijzigd wat betreft de organisatie van deze sportdag.
Eerder was u gewend om een gevulde kar op te halen en daaruit de spellen te halen die u had
gepland. Vanaf het schooljaar 2013 -2014 zal het gebruik van de spelkar anders verlopen. De school
kan zelf bepalen welke spellen zij willen gebruiken. De vakleerkracht bewegingsonderwijs van uw
school zal ervoor zorgen dat de juiste spellen uit de berging in de spelkar worden gezet en dat deze
kar op de juiste dag bij uw school staat. Op deze manier kunnen wij een spelletjessportdag op maat
aanbieden.
Dit draaiboek beschrijft de spelletjes voor de spelletjessportdag waar u uit kunt kiezen. Daarnaast
reiken we u een tijdschema en verschillende organisatievormen aan. Het opruimen van de spelletjes
in de juiste boxen en zakken is erg belangrijk. Zorg er dus ook voor dat de volgende gebruiker de
materialen net zo aantreft zoals u ze zelf ook graag zou willen aantreffen.
Mocht u na het lezen van alle bijgevoegde informatie toch nog vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met één van ons of met uw eigen vakleerkracht.
De vakleerkracht bewegingsonderwijs zal zorgdragen voor het halen en brengen van de kar.
Eventueel gebeurt dit met iemand van school.
Veel plezier en succes bij de voorbereidingen en met de spelsportdag zelf.
Namens de vakgroep.
Natascha Pruijs

06-41377406

n.pruijs@bewegingsonderwijslelystad.nl

Janna de Witte

06-50880171

j.dewitte@bewegingsonderwijslelystad.nl
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1. Informatie over het gebruik van de
spelletjes
1.1.

Algemeen:

De spelsportdag bestaat uit tal van verschillende spelen. De school kan zelf kiezen uit hoeveel
onderdelen de speldag bestaat.
Alle spellen zitten in boxen/zakken. Op elke box/zak zit een label waarop duidelijk beschreven staat
wat erin hoort te zitten. Wanneer onderdelen erg groot zijn kunnen ze ook los in de berging staan. Als
dit het geval is zal dit altijd aangegeven worden in het draaibeok. Houd de juiste box of zak bij het
juiste spel.
Alle spellen zijn voorzien van nummers. Op deze manier is het eenvoudig om de juiste spellen uit de
berging te halen en in de kar te plaatsen. Ook bij het opruimen is het eenvoudig om de bakken weer
op de juiste plaats terug te zetten. De stellingen in de berging zijn ook voorzien van nummers.
Wij raden aan om de groepen tijdens een speldag niet te groot te maken. Maximaal 6 kinderen per
groep is een ideaal aantal om een optimale deelname te krijgen. U kunt makkelijk berekenen hoeveel
spellen u zou moeten uitkiezen voor een optimale deelname. Voorbeeld: de school doet deze
sportdag met 90 leerlingen. 90 : 6 = 15. 15 spellen zou zorgen voor een optimale deelname van alle
leerlingen.
Er kan gekozen worden uit 2 organisatievormen: doordraaisysteem op tijd of het waslijnprincipe. Dit
zal verderop worden uitgelegd.

1.2.

Materialen die zelf geregeld moeten worden:

Een Fluit of toeter is nodig om het centrale wisselen aan te geven, als je met het doordraaisysteem
op tijd werkt.
Let op! Soms heeft u materialen van school nodig. Lees dus goed welke materialen u bij welk spel
nodig heeft. Bijvoorbeeld; kiest u voor vrolijk feest of voor de kermistent dan heeft u nodig:
Cd speler en een muziekdans voor de hoepeldans
1 tafel voor het blikgooien.

1.3. Wat te doen bij slecht weer:
Wij adviseren om de spullen met slecht weer niet buiten te zetten. De materialen slijten sneller, komen
nat in de kar en kunnen niet meer gebruikt worden. Dat loopt enorm in de kosten en zal worden
verhaald op spelletjeskar gebruiker van die dag.
Het alternatief is de speldag gedeeltelijk in de gymzaal en gedeeltelijk op school in de lokalen en het
speellokaal te houden.

Zorg in ieder geval voor een back-up plan. En houd het weer in de gaten.
1.4.

Opruimen:

Het is belangrijk dat dit goed wordt gelezen. Het opruimen van de materialen van de spelletjes is van
groot belang…..
U wilt zelf ook graag opgeruimde en complete spellen ontvangen. Zorg er dus voor dat de volgende
gebruiker de spellen ook zo aantreft.
Alle materialen zijn per onderdeel met een nummer gelabeld, ook de boxen en zakken waar het
materiaal in opgeruimd moet worden, zijn met datzelfde nummer gelabeld.
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Wanneer u eerst alle materialen verzamelt en ze dan met behulp van de materialenlijst weer netjes in
de juiste, zak of box doet kan er weinig misgaan. Het niet goed opruimen van de spelletjes
betekent dat er een bedrag van de borg wordt ingehouden.
Wat moet de vakleerkracht doen na afloop van de speldag?
1. Materiaal dat stuk is gegaan in de bak leggen in de berging. Op deze bak zit een label
‘kaopt materiaal’
2. Materialen die stuk/kwijt zijn geraakt vult de vakleerkracht zelf aan. In de berging staat
een bak met reservemateriaal.
3. De vakleerkracht stuurt een app naar de contactpersonen (Janna en Natascha).
4. De vakleerkracht vult de checklist in en stuurt deze op naar de contactpersonen (Janna
en Natascha). Op deze manier kunnen wij dit gemakkelijk vervangen.
Telefoonnummer Janna:06 -50880171
Telefoonnummer Natascha:06-41377406
Een tip voor de vakleerkrachten:
Zorg ervoor dat je bij het opruimen aanwezig bent. Het is heel makkelijk om de bakken en de zakken
te controleren. Dit kost iets meer werk maar is van erg groot belang. De vakleerkracht die na jou komt
heeft hier alleen maar profijt van. Wij (als vakgroep) zijn in deze nieuwe vorm de oren van de speldag.
Wij als spelkar organisatie moeten er op kunnen vertrouwen dat de materialen compleet en heel zijn.
Wij spreken nu de school niet meer aan maar kijken wie de vakleerkracht is van de school. Zorg
ervoor dat je bij het opruimen de checklist paraat hebt. Vul deze in en mail deze meteen door.

Bedankt voor jullie medewerking!

De checklist moet aan het einde van de speldag gemaild worden naar:
n.pruijs@bewegingsonderwijslelystad.nl
en
j.dewitte@bewegingsonderwijslelystad.nl
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2. De organisatievormen
Hieronder worden tweetal organisatievormen beschreven die u zou kunnen gebruiken.

2.1.





Doordraaisysteem op tijd

elke groep speelt elk spel 10 minuten. (Afhankelijk van hoeveel spellen er gespeeld moeten
worden kan dit korter of langer zijn)
het doordraaien naar een volgend spel gebeurt op een centraal signaal
(B.V. een fluitsignaal door iemand van school)
elke groep heeft een groepsvolgordekaart (zie bijlage 6a) bij zich, waarop de volgorde van
langsgaan van de spelen staat
starten bij het omcirkelde spel van de groepsvolgordekaart

Voordeel van dit systeem is, dat alle kinderen bij elk spel komen en er een strak tijdschema is.
Nadeel is, dat er soms net te weinig tijd is om een spel helemaal te spelen.

2.2.












Waslijnprincipe

alle spelletjes hangen op het witte nummer plaatje aan een waslijn (zelf voor zorgen) op een centrale
plek.
Volgorde van de spelletjes zelf bepalen en naast de waslijnnummers ophangen.
elk spelletje hangt er 1x
elk groepje begint met het spelnummer dat omcirkeld is op hun waslijnkaart
het groepje neemt het waslijnnummer mee en zoekt naar het juiste spel
de instructie hangt bij het spel zelf
nadat het spel gespeeld is wordt het waslijnnummer weer ingeleverd
er wordt een nieuw nummer van de waslijn uitgekozen en ook dit spel wordt gespeeld
op de waslijnkaart (zie bijlage 6b) worden de spelen weggestreept die gespeeld zijn
de waslijnkaart blijft de hele ochtend bij de groep
halverwege de ochtend kun je een pauze inlassen om iets te eten/drinken.

Voordeel van dit systeem is, dat elke groep in zijn eigen tempo kan werken. Dit is vooral prettig met
jonge kinderen. Nadeel is, dat niet altijd alle spelletjes gespeeld kunnen worden.
Let er op bij dit systeem dat er iets meer spelonderdelen zijn dan groepjes. Dit om te voorkomen dan
groepjes moeten wachten totdat ze een nieuw spel kunnen spelen.
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3. Tijdschema
07:30 u

Kar met materiaal bij de school

07:30 - 8:20 u

Klaarzetten van de spelletjes met min. 4 personen. Ook afhankelijk van
het aantal spellen dat u klaarzet.
Volgorde en plaats van de spelletjes kun u zelf bepalen

08:20 - 9:00 u

Opvang kinderen: Groepen indelen
Hulpouders instrueren (denk ook aan de uitleg van het opruimen).

09:00 - 10.00 u

1e ronde

10.00 - 10.15 u

PAUZE

10.15 - 11.15 u

2e ronde

11.15 u.

Einde speldag

11.15- 12.00 u

Per groepje het spelmateriaal opruimen in de juiste boxen/zakken.
(eventueel kapot/ vermist materiaal doorgeven aan de vakleerkracht
bewegingsonderwijs.)
Kinderen terug naar de klas.

12.00 u

Onderdelen in de juiste boxen bij de kar zetten. De vakleerkracht
bewegingsonderwijs noteert kapotte of vermiste materialen op de
checklist.

Noot: u bent vrij om het tijdschema aan te passen. Het is meer een indicatie van hoe de speldag
ongeveer zal verlopen. Vergist u zich a.u.b. niet in het opruimen, het opruimen neemt veel tijd in
beslag.
Vaak wordt de verantwoordelijkheid bij een hulpouder gelegd. Doe dat a.u.b. niet i.v.m. de materialen!
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4. De actie-lijst
ACTIE VOOR DE SPORTDAG



















afvinken

WIE

afvinken

WIE

afvinken

Draaiboek goed doornemen
Kiezen welke organisatievorm te doen
Inventariseren hoeveel kinderen deelnemen en hoeveel
groepjes er gevormd gaan worden (Max. 6 per groep).
Keuze maken uit de verschillende spellen samen met de
vakleerkracht bewegingsonderwijs
De gekozen spellen aankruisen op de spelkeuze lijst en
overhandigen aan vakleerkracht bewegingsonderwijs.
Contact opnemen met degene die voor jou de spelkar
heeft gebruikt voor sleuteloverdracht
Begeleiders regelen en instrueren
Kopiëren groepsvolgordekaarten/ waslijnkaarten
Bovengenoemde kaarten invullen
Diploma's kopiëren (niet verplicht)
Drinken regelen (niet verplicht)
Wisselsignaal regelen (fluit)
Tafels en stoelen regelen
Plattegrond maken, waar welk onderdeel komt te staan.

ACTIE TIJDENS de sportdag



WIE

de spelkar ophalen.
De juiste spellen uit de berging ophalen. Neem je spelkeuze
lijst mee en check of je alles hebt.
Spelletjes uitzetten in willekeurige volgorde. Zie
plattegrond. (Kijk goed welke onderdelen op een
zachte/harde ondergrond moeten!!)
Juiste boxen en zakken bij het juiste spel houden!
Nummerpilonnen bij de spellen neerzetten.

ACTIE NA DE SPORTDAG


Alle materialen van de spelletjes in de juiste boxen en
zakken doen!!!!!!
 Alle spellen weer terug brengen naar de berging en op
de juiste plaats terugzetten. Let op zet het kapotte
materiaal op de aangegeven plek.
 De kar weer terug zetten.
 Invullen checklist en mailen naar Natascha of Janna
n.pruijs@bewegingsonderwijslelystad.nl en
j.dewitte@bewegingsonderwijslelystad.nl
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5. Sleuteloverdracht
De spelkar staat op slot. De sleutel moet je doorgeven aan de volgende vakleerkracht. Hieronder vind
je de planning.

Datum
26 mei
28 mei
29 mei
1 juni
2 juni
3 juni
5 juni
8 juni
9 juni
10 juni
15 juni
17 juni
19 juni
24 juni
29 juni

School
Al- Ihsaan
Spectrum
Albatros
Watergeus
Bekius
Vuurtoren
Fontein
Finnjol
Boeier
Poolster
Windroos
Lepelaar
Tjotter
Warande
Sluis

Contactpersoon
Monique
Sander
Janna
Edo
Jasper
Jasper
Berton
Berton
Magda
Sander
Magda
Berton
Jorn
Petra
Petra

.
Een tip vanuit de spelkar organisatie:
kijk welke school/vakleerkracht in dezelfde week de kar gebruikt om niet de kar alleen in te hoeven
ruimen. Je kunt dit met je collega’s doen. Dit kun je dus bijvoorbeeld aan het einde van de dag samen
doen. Ook kun je samen na deze week de kar opruimen. Dit scheelt een hoop tijd en energie. Je moet
dus goed communiceren met je eigen school en je collega’s van de vakgroep. Wordt dit goed gedaan
dan wordt deze speldag een succes. Wij willen graag meer kwaliteit kunnen bieden aan de scholen.
De afgelopen jaren zijn er veel spullen verdwenen of kapot gegaan door slecht gebruik. Hier willen wij
verandering in brengen. Ga dus goed om met de materialen. Denk goed na wat je wel en wat je niet
gaat gebruiken. Zorg dat je bij het opruimen aanwezig bent en controleer alles ter plekke.
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Regels betreffende het rijden van de spelkar
Ophalen van de kar:
 Zorg ervoor dat je op de dag zelf niet meer spullen uit de berging hoeft te halen! Zie
hierboven!
 De kar kan op de dag van de sportdag opgehaald worden aan de Noordersluisweg 28 (dit is
bij BOT)
 Je eigen nummerplaat op de kar plaatsen en ervoor zorgen dat de pootjes omhoog zijn zodat
je met de kar kunt rijden.
 Wij rekenen erop dat je de kar met zorg vervoerd/gebruikt.

Terugbrengen van de kar:
 De kar moet weer teruggebracht worden naar de Noordersluisweg 28 (BOT)
 Pootjes uitdraaien.
 Kar op slot zetten.
 Vergeet je eigen nummerplaat niet mee te nemen!
 Sleutel meenemen en doorgeven aan de volgende gebruiker.
 Wij rekenen erop dat je de kar met zorg vervoerd/gebruikt.
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6 Spelkeuze lijst
aankruizen bij gebruik
Genummerde pilonnen om bij de spellen te zetten nr. 1-20
1. Oud-hollandse volksspelen
Spel
loopklossen
Klosstelten
loopski’s

label
1
1
1

Zaklopen

1

Loopband
1
2. Vrolijk feest
Spel
stoelendans

label
2

kleding race

2

tactiele
blindenmannen tocht

2

Materialen
verpakt
2 paar loopklossen
Zak
2 paar klosstelten
Zak
2 paar loopski’s
Zak
4 hoedjes met nummer 1 zak
erop
4 jutezakken
box
4 hoedjes met nummer 1 box
erop
1 loopband
box

aankruizen bij gebruik

Materialen
Muziekinstalatie
+ muziekcd
6 hoepels
4 hoedjes met nummer 2
erop
2 duikbrillen
2 paar flippers
2 paar opblaas bandjes
2 opblaas zwembanden
2 snorkels
10 tactiele stapstenen
10 tactiele voelschijven
1 zakje
2 blinddoeken

verpakt
zelf regelen

aankruizen bij gebruik

Materialen
5 ringen
1 hoepel
Cactus
6 pittenzakken
1 balwerpzak op standaard
15 blikken
5 tennis ballen
10 kegels
2 bowlingballen

verpakt
box
los
los
box
los
zak
box
Box
Box

aankruizen bij gebruik

verpakt
zak
zak

aankruizen bij gebruik

Los
Box
box
box
box
box
box
box
box
box
box

3. De kermistent
Spel
Ringwerpen

label
3

Balwerpen

3

Blikgooien

3

Bolwlingset

3

4.Rijen, rijen in een wagentje
Spel
rijden

label
4

Materialen
2 skateboards
3 kunststof rolplanken
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2 karren met touw
6 pilonnen
verkeersborden

los
los
zak

Materialen
Touwtjes
Schaar
ballonnen
6 gele foamsticks
3 ballonnen

verpakt
zelf regelen
zelf regelen
zelf regelen
zak
zelf regelen

aankruizen bij gebruik

label
6

Materialen
balanceerkaarten
6 hoepels

verpakt
box
los

aankruizen bij gebruik

label
7

Materialen
2 sponzen
4 wasteilen met nr. 7 erop
4 blikjes met gaten
4 wasteilen met nr. 7 erop
2 gieters met nr. 7 erop

verpakt
box
los
box
los
los

aankruizen bij gebruik

materialen
airhockey veld
2 airhockey blokken
verschillende ballen
20 groene stenen
20 gele stenen
4 op een rij speelbord
twister bord
Draaischijf

verpakt
los
box
box
box
box
los
los
zak

aankruizen bij gebruik

aankruizen bij gebruik

5. Ballonnen feest
Spel
Ballontrappen

label
5

ballon slaan

5

6.Coole trucs
Spel

7.Waterrace
Spel
spons overlopen

2 emmertjes water 7
halen
8. Grondspelen
Spel
Airhockey

label
8

4 op een rij

8

Twister

8
9. Puzzelen

Spel
puzzel groot
reuzen domino

label
9
9

materialen
2 x 18 puzzelstukken
56 domino stenen

verpakt
zak
box

Gatenkaas

9

1 gatenkaasbord
3 golfballetjes in bakje

lox
box

10. Bouwen
Spel

Spel

label
10

materialen
bouwplaatjes
foamblokken
Jenga
Kokers
11. 2 emmertjes water halen
label
11

materialen
2 hoedjes met nr. 11 erop

verpakt
box
box
box
zak

aankruizen bij gebruik

verpakt
zak

aankruizen bij gebruik

12

4 helmen
6 bekers
1 cementbak
2 gieters met nr. 11 erop
wasteil rood met nr 11 erop
wasteil blauw met nr 11
erop

zak
cementbak
los
cementbak
cementbak
cementbak

materialen
2 balanceerballen
1 balanceerwip
2 pogo bouncers
1 gogo roller

verpakt
zak
los
zak
zak

aankruizen bij gebruik

materialen
1 groot touw met rood lint
in het midden

verpakt
box

aankruizen bij gebruik

materialen
2 skippy ballen
2 skippy beesten
2 kleurendobbelsteen
2 sets a 6 kleurkaarten
4 hoedjes met nr. 14 erop

verpakt
los
los
box
box
box

aankruizen bij gebruik

12. Balanceren
Spel
2 balanceerballen
1 balanceerwip
2 pogo bouncers
1 gogo roller

label
12
12
12
12

13. Touwtrekken
Spel

label
13
14. Dribbelestafette

Spel

label
14

15. Mikken eagle eyes
Spel

label
15

materialen
verpakt
50 elastieken
box
6 eagle eyes
box
2 wasteilen groen met nr. los
15 erop
extra miksituaties
Zelf regelen

aankruizen bij gebruik

label
16

materialen
2 frisbees
2 hoepels
1 wasmand rood met nr. 16
erop
1 wasmand blauw met nr.
16 erop

verpakt
box
los
los

aankruizen bij gebruik

materialen
6 kleine springtouwen
1 groot spirngtouw

verpakt
box
box

aankruizen bij gebruik

materialen
4 lege flessen (met water)
4 stukken fietsband

verpakt
box
box

aankruizen bij gebruik

16. Frisbee
Spel

los

17. Touwspringen
Spel

label
17
18. Tweelingvoetbal

Spel

label
18

13

1 bal

box

materialen
4 hoedjes met nr. 19 erop
6 supersocers box
1 grote strandbal
1 wasteil rood met nr. 19
erop
1 wasteil blauw met nr 19
erop.

verpakt
box
box
box
los

19. Supersocer feest
Spel

label
19

aankruizen bij gebruik

los

20. Slingerbal
Spel

label

Slingerbal

20

Spel

label
21

materialen

verpakt

aankruizen bij gebruik

3verschillende slingerballen box
4 hoedjes met nr. 20 erop
box
1 wasteil groen met nr. 20 los
erop
21. Waterglijbaan (bij mooi weer)
materialen
2 waterglijbanen
2 tuinslangen
1 grondzeil

verpakt
box
box
box

aankruizen bij gebruik

materialen
parachute
Bal

verpakt
box
box

aankruizen bij gebruik

materialen
2 stokpaarden
12 hoedjes met nr 23 erop
Krijt
8 pittenzakjes

verpakt
zak
zak
zelf regelen
zak

aankruizen bij gebruik

materialen
1 bord tarzan
1 bord sneeuwwitje
1 standaard
1 trapje
fototoestel

verpakt
los
los
los
los
zelf regelen

aankruizen bij gebruik

22. Parachutefeest
Spel

label
22
23. Paardenrace

Spel

label
23

24. Fotoborden
Spel

label
24
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7. De checklist
Vul deze checklist aan het einde van de speldag in en stuur deze op naar:
Natascha Pruijs
Janna de Witte

n.pruijs@bewegingsonderwijslelystad.nl
j.dewitte@bewegingsonderwijslelystad.nl

Datum …………………………. 2014
Naam school …………………………………………………………….
Naam contactpersoon …………………………………………………..
Telefoon contactpersoon ……………………………………………….

Materialen die kapot zijn gegaan:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Materialen die verdwenen zijn:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

Tips, ideeën, verbeteringen:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
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1. Oudhollandse Volksspelen

loopski’s

loopband

zaklopen

loopklossen

loopstelten

Uitleg:
Loopski’s: probeer met een vriend(innetje) zo ver te lopen als je samen kunt. Zet de hoedjes neer om het vertrek
en aankomst punt aan te geven. Je kunt een wedstrijdje doen met een ander tweetal
Loopband: probeer met een aantal kinderen de loopband samen te laten voortbewegen.
Zaklopen: Ga in de zak staan en spring naar de andere kant. Zet de hoedjes neer om het vertrek en
aankomstpunt aan te geven. Maak er een wedstrijd van met een tegenstander die bij het andere hoedje start.

Loopklossen: hoe ver kan je lopen op de loopklossen?
Klosstelten: deze zijn iets makkelijker dan de gewone stelten. Hoe ver kan jij lopen?

Materiaal:
loopklossen

2 paar loopklossen

zak

Klosstelten

2 paar klosstelten

zak

loopski’s

2 paar loopski’s
4 hoedjes met nummer 1 erop
4 jutezakken
4 hoedjes met nummer 1 erop
1 loopband

zak
zak
box
box
box

Zaklopen
Loopband

Let op: zet de bijhorende box/ zak bij het onderdeel!
NB: Het zaklopen op een zachte ondergrond spelen, bijvoorbeeld gras.

Opruimen:





Zorg dat alles in de gelabelde zakken/boxen met een nummer 1 erop wordt opgeruimd.
Controleer of alle materialen aanwezig zijn (zie materialen)
Let op; heeft u de juiste zak/box voor u?
Loopklossen en de zakken voor het zaklopen in een box.
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2. Vrolijk feest

Stoelendans met hoepels

Tactiele blindenmannentocht

Kledingrace

Uitleg:
Stoelendans met hoepels:
Leg de hoepels verspreid over de vloer. (een hoepel minder dan dat er kinderen zijn) Zet de muziek aan en laat
de kinderen vrij dansen. Zodra de muziek stopt zoekt ieder kind een hoepel. Degene die geen hoepel heeft is af.
Zo ga je door tot er een winnaar over is.
Tactiele blindenmannen tocht:
Leg de stapstenen verspreid over de vloer. Een kind mag geblinddoekt voelen aan een voelsteen in de zak.
Deze stapsteen moet nu blootvoets worden terug gevonden. De leerlingen helpen elkaar over de tactiele
stapstenen heen op zoek naar de juiste. Je kunt twee tweetallen tegelijk laten lopen.
Kledingrace:
Twee hoedjes bij ieder hoedje een kind. Naast de hoedjes liggen de volgende kleding stukken: duikbril, snorkel,
bandjes, zwemband en zwemvliezen. Ieder kind trekt na het startschot een kleding stuk aan en rent snel naar de
hoedjes aan de overzijde en terug, trekt vervolgens het volgende kledingstuk aan en gaat weer een rondje
rennen. Zo door tot er één als eerste gefinisht is.

Materiaal:
stoelendans

muziekinstalatie
+ muziekcd
6 hoepels

kleding race

4 hoedjes met nummer 2
erop
2 duikbrillen
2 paar flippers
2 paar opblaas bandjes
2 opblaas zwembanden
2 snorkels
10 tactiele stapstenen
10 tactiele voelschijven
1 zakje
2 blinddoeken

tactiele
blindenmannen
tocht

zelf
regelen
los samen
gebonden
met een
lint
box
box
box
box
box
box
box
box
box
box
box

Let op: zet de bijhorende box bij het onderdeel!

Opruimen:



Zorg dat alles in de gelabelde box met een nummer 2 erop wordt opgeruimd.
Controleer of alle materialen aanwezig zijn (zie materialen)
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3. De

Ringwerpen

Kermistent

balwerpen

Blik gooien

bowlingset

Uitleg:
Ringwerpen:
Probeer vanuit de hoepel de ringen om de armen van de cactus te mikken. Wie heeft de meeste punten?
Blikgooien:
Zet een lijn met krijt op de vloer om de werpafstand voor iedereen gelijk te houden.
Gooi vanaf de lijn de ballen tegen de blikken. Probeer zoveel mogelijk blikken om te gooien. Je mag het drie keer
proberen.
Balwerpen:
Zet een lijn met krijt op de vloer om de werpafstand voor iedereen gelijk te houden
Probeer de gekleurde pittenzakken in de verschillende vakken te mikken. Ga wel achter de lijn staan als je gooit.
Tel alle geworpen punten, wie heeft de meeste punten gescoord?
bowlingset:
Zet de kegels neer. Trek een streep vanaf waar de kinderen mogen rollen. Laat de kinderen in twee beurten
zoveel mogelijk kegels om rollen.

De tafel en het stoepkrijt voor het blikwerpen moet u zelf regelen!

Materiaal:
Ringwerpen

5 ringen
box
1 hoepel
los
1 cactus
los
Balwerpen
6 Pittenzakken
box
balwerpzak op standaard
los
Blikgooien
15 blikken
zak
5 tennis ballen
box
bowlingset
10 kegels
Box
2 bowlingballen
Box
Let op: zet de bijhorende box/zak bij het onderdeel!

Opruimen:



Zorg dat alles in de gelabelde box/ zak met een nummer 3 erop wordt opgeruimd.
Controleer of alle materialen aanwezig zijn (zie materialen)

De kermistent kun je nog aanvullen met koekhappen, snoephappen, appelhappen of een grabbelton.
Hiervoor heb je een waslijn en twee wasteilen nodig en natuurlijk snoep, koek of appels.
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4. Rijen, Rijen in een wagentje

Skateboarden

Rijden op de kar

Rijden op de kleine kar

verkeersborden

Uitleg:
Kies een vervoermiddel uit en rijd rondjes om de pionnen. Wil je een nieuw vervoermiddel, dan pak je een
nieuwe en zet je de andere terug. Let op dat iedereen wel dezelfde kant op rijdt.
Er mag natuurlijk altijd een ander parcours worden neergezet.

start

Materiaal:
skateboarden

2 skate boards

Zak

rij planken
klein
rij planken
groot
pilonnen

3 kunststof rolplanken

Zak

2 karren met touw

los

6 grote pilonnen
Verkeersborden
Let op: zet de bijhorende zak bij het onderdeel!

los
zak

Opruimen:




Zorg dat alles in de gelabelde zakken met een nummer 4 erop wordt opgeruimd.
Controleer of alle materialen aanwezig zijn (zie materialen)
Niet slepen met de zakken, maar optillen. Zwaar? Til even met zijn tweeën
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5. Ballonnen feest

Ballon trappen

Ballon slaan

Uitleg:
Ballon trappen: Bind een ballon met een touwtje aan je enkel. Probeer bij een ander een ballon kapot te trappen
en probeer te voorkomen dat een ander dat bij jou doet?!
Ballon slaan: Probeer met een foambuis de ballon zo lang mogelijk in de lucht te houden.
Belangrijk je mag elkaar niet raken met de foambuis.
Let op: ballonnen en touwtjes moeten door de school zelf aangeschaft worden.

Materiaal:
ballontrappen

ballon slaan

touwtjes
schaar
ballonnen
6 gele flexibeams
balonnen

zelf
regelen!
zak
zelf
regelen!

Let op: zet de bijhorende zak bij het onderdeel!

Opruimen:



Zorg dat alles in de gelabelde zakken met een nummer 5 erop wordt opgeruimd.
Controleer of alle materialen aanwezig zijn (zie materialen)
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6. Coole trucs

Uitleg:
Balanceerkaarten: Ga in een hoepel staan en kijk naar de spelleider. Deze houdt een kaart omhoog probeer deze
houding aan te nemen en deze zo lang mogelijk vol te houden. Wie kan het beste balanceren?

Materiaal:
coole trucs

balanceerkaarten
6 hoepels

box
los, bij
elkaar
gebonden
met lint.

Let op: zet de bijhorende box bij het onderdeel!

Opruimen:
•


Zorg dat alles in de gelabelde box met een nummer 6 erop wordt opgeruimd.
Controleer of alle materialen aanwezig zijn (zie materialen)
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7. waterrace
Uitleg:
Spons overlopen: Maak je spons nat in de grote emmer en probeer met jou groepje zoveel mogelijk water over te
brengen naar de andere bak. Wie heeft er in twee minuten het meeste water naar de overkant gebracht?
2 emmertjes water halen: Vul twee blikjes met water en probeer zoveel mogelijk water naar de andere bak te
brengen. Welk team heeft het meeste water naar de overkant gebracht.

Materiaal:
spons overlopen
2
emmertjes
water halen
water halen

2 sponsen
4 wasteilen
4 blikjes met gaten
4 was teilen met nr. 7 erop
2 gieters met nr. 7 erop

box
los
box
los
Los

Let op: zet de bijhorende box bij het onderdeel!

Opruimen:



Zorg dat alles in de gelabelde zakken/boxen met een nummer 7 erop wordt opgeruimd.
Controleer of alle materialen aanwezig zijn (zie materialen)
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8. grondspelen

air hockey

4 op een rij

twister

Uitleg:
Air hockey:
Het spel wordt gespeeld 1 tegen 1. Schuif de bal d.m.v. het blok steeds naar de overkant. Probeer de bal tegen te
houden of in het doel te mikken.
4 Op een rij: probeer 4 op een rij te krijgen. Degene waarbij dit het eerste lukt heeft gewonnen
Twister: Er kunnen 2 à 4 kinderen tegelijk dit spel spelen. 1 kind draait aan de schijf. Elke keer moeten de voeten
of handen verplaatst worden naar de plek waar de wijzer op draaischijf naar wijst.

Materiaal:
airhockey

4 op een rij

twister

airhockey veld
2 airhockey blokken
Verschillende ballen (gaten
bal, hockeybal en golfbal)
20 groene
20 gele stenen
4 op een rij speelbord
twister bord
draaischijf

los
box
box
box
box
los
los
zak

Let op: zet de bijhorende box/zak bij het onderdeel!

Opruimen:



Zorg dat alles in de gelabelde zakken/boxen met een nummer 8 erop wordt opgeruimd.
Controleer of alle materialen aanwezig zijn (zie materialen)
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9. Puzzelen

Puzzel Ernie

puzzel Bert

domino

gatenkaas

Uitleg:
Puzzel: van deze puzzel zijn er 2. Probeer de puzzel te maken. Je mag de puzzel ook met je vriendje of
vriendinnetje maken.
Reuzen domino: speel met jouw groepje het domino spel.
Gatenkaas: probeer zo hoog mogelijk met de bal te komen. Pas op voor de gaten

Materiaal:
puzzel
groot
reuzen
domino
gatenkaas

2 x 18 puzzelstukken

Zak

56 soft domino stenen

Box

1 gatenkaasbord
3 golfballetjes

los
box

Let op: zet de bijhorende box/zak bij het onderdeel!

Opruimen:




Zorg dat alles in de gelabelde zakken/boxen met een nummer 9 erop wordt opgeruimd.
Controleer of alle materialen aanwezig zijn (zie materialen)
Je kunt de zakken prima rijden op de wielen.
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10.

Jenga

Bouwen

foamblokken

bouwplaatjes

Uitleg:
Laat de kinderen met de verschillend materialen bouwen.

Materiaal:
bouwen

bouwplaatjes
foamblokken
jenga
kokers

box
box
box
zak

Let op: zet de bijhorende box/zak bij het onderdeel!

Opruimen:



Zorg dat alles in de gelabelde zakken/boxen met een nummer 10 erop wordt opgeruimd.
Controleer of alle materialen aanwezig zijn (zie materialen)
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11.

Cementbak

2 emmertjes water halen

helm

gieters

bekers

Uitleg:
Maak 2 teams. Zet een gevulde beker op je helm. Probeer zonder te morsen de overkant te halen. Welk team
brengt het meeste water naar de overkant? Ieder team gooit aan de overzijde het water in de bak. Welk team
heeft het meeste water naar de overkant gebracht.

Materiaal:
2 emmertjes
water halen

4 helmen
2 hoedjes met nr. 11
6 bekers
1 cementbak
2 gieters met nr. 11
2 wasteilen rood/blauw met nr. 11

zak
zak
cement
los
cement
cement

Let op: zet de bijhorende zak bij het onderdeel!

Opruimen:



Zorg dat alles in de gelabelde zakken/boxen met een nummer 11 erop wordt opgeruimd.
Controleer of alle materialen aanwezig zijn (zie materialen)
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12.

Balansbal

Balanceren

gogo roller

pogo bouncer

balanceerwip

Uitleg:
De kinderen kunnen vrij kiezen wat zij willen uit al deze activiteiten die hieronder staan beschreven;
Balansbal: Ga op de schijf staan en klem de bal goed tussen je voeten. Probeer te springen.
Pogo bouncer: Ga op de pogo bouncer staan en houd je vast aan het stuur. Probeer te springen naar de andere
kant.
Gogo roller: Stap (met hulp) op de gogo roller. Eerst je voet op de lage trede plaatsen. Probeer te rijden naar de
andere kant.
Balanceerwip: Ga met zijn tweeën op de wip staan en houd de wip zo lang mogelijk in balans. De wip mag de
grond dus niet raken!

Materiaal:
balansballen

2 balansballen

zak

pogo
bouncer
gogo roller

2 pogo bouncers

zak

1 gogo roller

zak

balanceerwip

1 balanceerwip

los

Let op: zet de bijhorende zak bij het onderdeel!

Opruimen:



Zorg dat alles in de gelabelde zakken/boxen met een nummer 12 erop wordt opgeruimd.
Controleer of alle materialen aanwezig zijn (zie materialen)
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13.

Touwtrekken

Uitleg:
Touwtrekken: Zet een streep op de grond met een krijtje. Maak twee teams, de teams gaan tegen over elkaar
staan en pakken allemaal het touw met beide handen vast. Probeer met jou team het andere team over de streep
te trekken.

Materiaal:
touwtrekken

1 groot touw met rood lint in
box
het midden.
Let op: zet de bijhorende box bij het onderdeel!

Opruimen:



Zorg dat alles in de gelabelde zakken/boxen met een nummer 13 erop wordt opgeruimd.
Controleer of alle materialen aanwezig zijn (zie materialen)
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14.

Dribbelestafette

Uitleg:
skippy ballen race:
Kleuren estafette de ballen tegen de beesten.
veld:
De leerlingen staan op de bal of beest in een rij van twee achter het hoedje, hier ligt ook de dobbelsteen klaar.
Veldje van ongeveer 6 meter aan het eind staat de andere hoedje met op de grond 6 gekleurde schijven.
spelregels:
Gooi de dobbelsteen en ga de kleur die je gooit zo snel mogelijk halen.
Wanneer je een kleur gooit die jullie al hebben mag de ander.
De ander mag gooien wanneer de voorgaande terug is.
Het team wat alle zes de kleuren als eerste heeft verzameld heeft gewonnen.

Materiaal:
skippy ballen
race

2 skippy ballen
2 skippy beesten
2 kleuren dobbelstenen
2 sets van 6 verschillende
kleurkaarten
4 hoedjes met nr 4
Let op: zet de bijhorende box bij het onderdeel!

los
los
box
box
los

NB: Dit spel spelen op een zachte ondergrond bijvoorbeeld gras.

Opruimen:



Zorg dat alles in de gelabelde boxen met een nummer 14 erop wordt opgeruimd.
Controleer of alle materialen aanwezig zijn (zie materialen)
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15.

Mikken: Eagle eyes

Uitleg:
Neem een elastiek en trek die op spanning. Schiet het elastiek weg en probeer in de bak te mikken.
Mikmogelijkheden:
Waslijn met kranten
Paal met oranje velgring en blauwe zak
Plastic bekertjes van een verhoging (hek)schieten
Mikken op plastic flessen

Materiaal:
eagle eyes

50 st elastieken
6 eagle eyes
2 wasteilen groen met nr
15

box
box
los

zelf regelen!
Mikmogelijkheden:
waslijn met kranten
paal met oranje velgring
en blauwe zak
plastic wegwerpbekertjes
van een verhoging
(hek)schieten
mikken op plastic flessen
Let op: zet de bijhorende box bij het onderdeel!

Opruimen:



Zorg dat alles in de gelabelde boxen met een nummer 15 erop wordt opgeruimd.
Controleer of alle materialen aanwezig zijn (zie materialen)
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16.

Frisbee

Uitleg:
Bucketfrisbee
Twee teams proberen te scoren door de frisbee in het levende doel te krijgen. De frisbee moet worden
overgegooid door leden van hetzelfde team. Wanneer een teamlid denkt te kunnen scoren gooit hij/zij de frisbee
naar het levende doel.
Het levende doel is een teamlid die in een hoepel staat, waar niemand anders mag komen.
Het levende doel staat met een emmer in de hand. Waarin de frisbee moet landen
om geteld te worden als punt.
De tegenstanders zullen dit proberen te voorkomen, en zelf proberen te scoren.
De frisbee kan worden afgepakt door deze tijdens de vlucht te onderscheppen.

Materiaal:
frisbee

2 frisbees
box
2 hoepels
los
2 wasmanden rood/blauw
los
met nr. 16
Let op: zet de bijhorende box bij het onderdeel!

Opruimen:



Zorg dat alles in de juist genummerde box terecht komt. Nummer 16
Controleer of alle materialen aanwezig zijn (zie materialen)
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17.

Touwspringen

Uitleg:
Springen met een klein touw: Pak een klein touwtje uit de bak en probeer zelf touwtje te springen, misschien kun
je dit wel samen met een ander.

Springen met het grote touw: Ga tegen over elkaar staan en draai het touw rond, de anderen van je groepje
kunnen nu inspringen. Met hoeveel kun je tegelijk springen. Kun je ook om de beurten in en uitspringen.

Materiaal:
touwspringen

6 kleine springtouwen
1 groot springtouw
Let op: zet de bijhorende box bij het onderdeel!

box
box

Opruimen:



Zorg dat alles in de juist genummerde box terecht komt. Nummer 17
Controleer of alle materialen aanwezig zijn (zie materialen)
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18.

Tweelingvoetbal

Uitleg:
Tweelingvoetbal: Vul de lege flessen met water, zet deze als doelen neer. Maak twee teams. Zoek een maatje en
bind je onderbeen aan elkaar vast met een fiets band. Probeer zo samen bij het andere team de fles om te
schieten. Punten worden geteld als we een keer gescoord hebben. Je hebt gewonnen als de flessen van de
tegenstander leeg zijn. Wie behaalt de meeste punten. Of mag zich voetbalkampioen noemen.

Materiaal:
tweelingvoetbal

4 lege flessen (zelf vullen met
water)
4 stukken fietsband
1 bal
Let op: zet de bijhorende box bij het onderdeel!

box
box
box
box

Opruimen:



Zorg dat alles in de juist genummerde box terecht komt. Nummer 18
Controleer of alle materialen aanwezig zijn (zie materialen)

34

19.

Supersocer feest

Uitleg:
Maak twee teams.Ga aan beide kanten van het veld achter de hoedjes staan. Vul de super socers en probeer de
grote strandbal naar de andere kant te spuiten. Wie heeft als eerste de strandbal tussen de hoedjes van het
andere team gespoten? Die heeft gewonnen.

Materiaal:
supersocer
feest

4 hoedjes nr 19
6 super socers
1 grote strandbal
2 wasteilen rood/blauw nr. 19
Let op: zet de bijhorende box bij het onderdeel!

box
box
box
los

Opruimen:



Zorg dat alles in de juist genummerde box terecht komt. Nummer 19
Controleer of alle materialen aanwezig zijn (zie materialen)

35

20.

Slingerbal

Uitleg:




slinger de slingerbal over een afstand naar je medespeler.
slinger de slingerbal van een afstand in de zwarte teil (10 slingerballen) slingerbal
die je mist direct ophalen en vanachter de lijn weer proberen

Materiaal:
slingerbal

3 verschillende slingerballen
1 Wasteil groen met nr. 20
4 Hoedjes voor aangeven
afstand nr. 20

box
los
box

Let op: zet de bijhorende box bij het onderdeel!

Opruimen:




Zorg dat alles in de juist genummerde box terecht komt. Nummer 20
Controleer of alle materialen aanwezig zijn (zie materialen)
De materialen waar los achter staat, moeten los op de kar
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21.

Waterglijbaan (bij mooi weer)

Uitleg:
Neem een aanloop en glij op je buik zo ver mogelijk over de baan.

Materiaal:
waterglijbaan

2 dubbele waterglijbaan
2 tuinslangen
Grondzeil
Let op: zet de bijhorende box bij het onderdeel!

box
box
box

Opruimen:



Zorg dat alles in de juist genummerde box terecht komt. Nummer 21
Controleer of alle materialen aanwezig zijn (zie materialen)
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22.

de parachute

Uitleg:
Parachutefeest:

Gooi met iedereen die mee wil doen de ballonbal omhoog en probeer deze ook weer op te vangen.

Met zijn allen tegelijk de parachute omhoog bewegen en er onder gaan zitten.

Met zijn allen tegelijk de parachute omhoog bewegen en eentje mag proberen om er onder door te
lopen, voordat de parachute weer beneden is.

Lekker wapperen met zijn allen

Rondjes draaien/ lopen en de parachute strak houden

Materiaal:
parachute
parachute
box
feest
bal
box
Let op: zet de bijhorende box bij het onderdeel!

Opruimen:



Zorg dat alles in de juist genummerde box terecht komt. Nummer 22
Controleer of alle materialen aanwezig zijn (zie materialen)
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23 Paardenrace

Uitleg:
Stap op je paard en werk het parcours af. Spring over de lijnen, pak een zakje haver en draaf terug. Stap van
je paard af en gooi de haver in de voederbak. De volgende ruiter mag op het paard stappen wanneer de haver
in de bak ligt. Het ruiter team welke het eerst alle haver heeft overgebracht wint de race.

Materiaal:
paardenrace

2 stokpaarden
12 hoedjes met nr 23 erop
Krijt
8 pittenzakjes
Let op: zet de bijhorende zak bij het onderdeel!

zak
zak
zelf regelen
zak

Opruimen:



Zorg dat alles in de juist genummerde blauwe bak terecht komt. Nummer 23
Controleer of alle materialen aanwezig zijn (zie materialen)
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24. Fotoborden

Uitleg:
Kinderen die het leuk vinden om even in de huid te kruipen van een Disney figuur, kunnen achter het bord
plaats nemen. De kleinsten kunnen het trappetje gebruiken Je krijgt het mooiste resultaat wanneer het hoofd
iets gedraaid wordt. Geef dus de kinderen aanwijzingen waar ze naar toe moeten kijken!

Materiaal:
fotoborden

1 bord tarzan
1 bord sneeuwwitje
1 standaard
1 trapje
Fototoestel

los
los
los
los
zelf regelen

Opruimen:


Controleer of alle materialen aanwezig zijn (zie materialen)
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9. Bijlagen
Bijlage a

GROEPSVOLGORDE KAARTEN A t/m L
(DOORDRAAISYSTEEM)
GROEP (vul in A T/M L)

:

NAAM BEGELEIDER

:

NAMEN KINDEREN

1
:
2
:
3
:
4
:
5
:
6
:
DE VOLGORDE VAN LANGSGAAN VAN DE ONDERDELEN IS:

1 2 3
13  12 11 10

4
9 8

5
7

6

BEGIN BIJ HET OMCIRKELDE ONDERDEEL EN DRAAI IN DE VOLGORDE VAN
DE PIJLEN NAAR HET VOLGENDE ONDERDEEL. WISSELEN OP HET
CENTRALE SIGNAAL. (Groep A bij spel 1, groep B bij spel 2, groep C bij spel 3, etc)
___________________________________________________________________

GROEPSVOLGORDE KAARTEN M t/m X
(DOORDRAAISYSTEEM)
GROEP (vul in M T/M X)

:

NAAM BEGELEIDER

:

NAMEN KINDEREN

1
:
2
:
3
:
4
:
5
:
6
:
VOLGORDE VAN LANGSGAAN VAN DE ONDERDELEN IS:

1 2 3
13  12 11 10

4
9 8

5
7

6

BEGIN BIJ HET OMCIRKELDE ONDERDEEL EN DRAAI IN DE VOLGORDE VAN
DE PIJLEN NAAR HET VOLGENDE ONDERDEEL. WISSELEN OP HET
CENTRALE SIGNAAL. (Groep M bij spel 12, groep N bij spel 11, groep O bij spel 10,
etc.)
Bijlage b
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WASLIJNKAART (WASLIJNPRINCIPE)
Groep

:

Begeleider

:

Kinderen

1
2
3
4
5
6

Spelnummer

1

2

6

3

7
11

4

8

5

9
12

10
13

OMCIRKEL HET SPEL WAAR DE GROEP MOET BEGINNEN
Groep A en B bij spel 1, groep C en D bij spel 2, groep E en F bij spel 3, etc.
Bijlage c
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Diploma:

Diploma
…………………
heeft vandaag super meegedaan met de
sportspeldag.

Vakgroep Bewegingsonderwijs Lelystad

Bijlage d
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Ideeën / tips
Beste spelletjeskar gebruiker,
Deze bijlage is toegevoegd om de spelletjesdag nog completer te maken. Van andere vakcollega’s / collega’s
komen soms fantastisch leuke ideeën. Ook wij staan open voor u (nieuwe) ideeën. Deze zijn altijd van harte welkom.
En wij kunnen dan deze ideeën delen via deze bijlage.

1.

Luchtkussen:
Sport-o-theek
Kinderen vinden springen fantastisch. Het is even
wat werk en kost wat meer, maar u heeft geen
kind meer aan de kinderen!

Badweg21
8223 PA Lelystad 0320-285390

Zeker bij grote scholen met veel kleuters is een
extra onderdeel een aanrader.

Openingstijden:
Maandag en donderdag tussen 16.00 – 19.00 u
Extra kosten:
50 euro, borg 100 euro
Materialen:
Auto met trekhaak
Een paar sterke mannen en vrouwen (is erg zwaar)

2.

3.

Poffertjes / pannenkoekjes bakken:

Materialen:

Iets lekkers maken is altijd een succes. De
kinderen kunnen even bijkomen en krijgen een
lekker poffertje of pannenkoekje, gemaakt door
enthousiaste ouders.

Een camping gasstel, een gourmetstel… etc.
Sommigen gebruiken een tosti- of wafelijzer.

De wat oudere kleuter kan misschien wel een
handje helpen bij het klaarmaken.

2 extra tafels, gas / elektriciteit (verlengsnoer)

Marshmallows

Materialen:

Een ander lekkernij. De kinderen kunnen zelf hun
marshmallows opwarmen en oppeuzelen.

Vuurkorf en hout
Aanmaakblokjes of ander goed brandbaar spul
Lange prikkers
Marshmallows
Emmer met zand om te doven.

Let op: vuur, dus laat een leerkracht erbij staan.

4.

Meel, eieren, melk en wat zout.
Wat te drinken om alles weg te spoelen

Een knutselhoek:

Materialen:

Sommige scholen kiezen voor een thema. De
kinderen komen verkleed op school. Bij een
knutselhoekje kunnen zij hun outfit compleet
maken

Knutselgerei afhankelijk va wat gemaakt gaat worden.
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