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ALGEMEEN 
 
De Zomerschool is bedoeld voor Groningse kinderen die niet met hun ouders op vakantie gaan. 
Daarom is plezier hebben een grote doelstelling. Het moet een gezellige, spannende, vrolijke week 
worden. De kinderen moeten iedere keer enthousiast naar huis terug keren. Als we daar in slagen is 
de Zomerschool gelukt. Dat we daarnaast de kinderen nog van alles kunnen laten leren, onderzoeken 
en knutselen is meegenomen. 
 
Bij dit draaiboek gaan we uit van veertig deelnemende kinderen. We geven vaak een teveel aan 
spelen, opdrachten. Dit vanuit de gedachte betere verlegen met, dan verlegen om. Kortom als alles  
niet uitgevoerd kan worden, hindert dat niet. Mochten de kinderen toch bepaalde zaken nog willen 
doen, dan is daar vrijdag gelegenheid voor in het programma. Er kan ook een extra onderdeel 
ingelast worden (voor bijvoorbeeld bepaalde kinderen) op een gezamenlijk spelmoment. 
 

ACTIVITEIT  DOELEN 

 
In het kader van Groningen-onderzoekstad doen 
de kinderen een week lang onderzoekjes op 
natuurkundig en biologisch gebied. Daarnaast 
zijn er diverse spelactiviteiten en opdrachten in 
het kader van techniek.  
 

 
De kinderen leren: 
-samenwerken, 
-elkaar kennen, 
-onderzoek doen, 
-technisch bouwen, 
-samen spelen, 
-presenteren, 
-allerlei natuurkundige en biologische zaken 
 

 

DIDACTIEK ORGANISATIE 

 
De kinderen onderzoeken, proberen 
antwoorden te vinden.  Ze leren door te doen. 
Spelend leren. Doel is daarbij de kinderen 
nieuwsgierig te maken en een onderzoekende 
houding te kweken. Rekenen en taal worden in 
een ander verband gebruikt. 
 

 
Een tiental begeleiders helpt de kinderen. 
Daarnaast zijn er activiteiten die in 
samenwerking met De Jonge Onderzoekers 
(DJO) en  Natuur- en Duurzaamheidseducatie 
(NDE) worden gedaan. 
 

 

 
Locatie: NDE-terrein Paddepoel 
 
In verband met de grootte van de groep wordt er een tent geplaatst op het terrein. Zo ontstaan er 
twee plaatsen waar binnen gewerkt kan worden: het leslokaal en de tent. De tent komt van Hettema. 
 
Naast het geplande programma worden in dit draaiboek mogelijkheden aangegeven voor activiteiten 
bij slecht weer. 



 

VOOR DE BEGELEIDING 
 
Algehele leiding en vraagbaak: Bernou Feitsma – 06-49671428 
 
Het programma is een mix van elkaar leren kennen, van spel, van onderzoek doen, van bouwen, van 
testen, van presenteren. 
 
Bij het doen van onderzoek is het belangrijk het denken bij de kinderen te laten. Als volwassene ben 
je nogal snel geneigd met antwoorden, met uitleg te komen. In plaats daarvan moet je vragen stellen 
die het denken stimuleren. Jullie zorgen voor een enthousiaste aanbieding/instructie, waardoor de 
leerlingen nieuwsgierig worden naar de uitkomst van hun onderzoek. Jullie zorgen voor de nodige 
denkstootjes, die richting geven aan het onderzoek of het niveau van het onderzoek verhogen.  “Hoe 
denk jij dat het zit?” “Wat denk je dat er zal gebeuren, wat verwacht je??” ”Hoe zou jij dit oplossen?”  
Uiteindelijk kunnen verklaringen gegeven worden door de begeleiders, maar pas nadat de kinderen 
pogingen hebben gedaan tot die verklaringen te komen. 
Goede vragen zijn: -zal er iets veranderen als …? -hoe zouden we dit te weten kunnen komen? -hoe 
kunnen we dit aanpakken? -welk verschil zie je tussen …? -hoe komt dat, denk je? -wat gebeurt er 
dan, denk je? 
-kun je uitleggen waarom het water verkleurt? -hoe werkt het apparaat? -wat denk jij, hoe kan het 
dat …? -klopt het met wat je eerder dacht? -kun jij dat ook? -dus jij zegt eigenlijk …? -kun je dat nog 
eens uitleggen? -wat bedoel je precies? 
 
De verzamelplek is steeds de cirkel in de tuin en voor binnenactiviteiten is dat de tent. 
 
Zorg er voor dat het programma vol is. Er kunnen beter spelen/activiteiten afvallen dan dat er te 
weinig zijn. 
 
Enkele wenken voor het omgaan met de kinderen: 
Bedenk dat de kinderen enthousiast zijn en daardoor rumoerig kunnen zijn. Dus verwar dit niet met 
druk/vervelend zijn. 
Maak je verhaal steeds zo kort mogelijk. Een groep kan 5 tot 10 minuten geconcentreerd luisteren; 
langer niet. 
Als je ze toespreekt zorg dat je ze kunt overzien. Denk aan je lichaamstaal: sta rechtop en straal uit 
dat je iets belangrijks te vertellen hebt. Kies voor de wind in je rug, anders kan je verhaal verwaaien. 
Praat niet te snel. 
Uitleggen van een spel: bereid het voor. Het verhaal over het spel moet logisch in elkaar steken. Dus 
vertel in logische volgorde de spelregels. Vertel het spel chronologisch. 
Laat pas vragen stellen aan het eind, niet tussendoor. 
 
Voor energizers wordt gebruik gemaakt van een speciaal boek (Bernou) 
 
Iedere dag wordt de lunch gehaald door begeleiders die hier voor zijn ingedeeld. 
 
Aan het eind van de week willen we de kinderen een showmap meegeven waarin de kinderen zelf 
“werkjes”/werkbladen kunnen opnemen. Op de voorkant staat een groepsfoto (maandag gemaakt) 
met de naam van het betreffende kind. Het zou mooi zijn als er voor alle leerlingen enkele foto’s van 
activiteiten beschikbaar zijn om in de map te plaatsen (fotoverslag). Vrijdag vindt er een 
tentoonstelling plaats voor ouders. De kinderen tonen hun knutselwerk, opdrachtbladen. Foto’s 
worden in een diareeks getoond op het digibord. 
 



 

PROGRAMMA - MAANDAG 
 

ACTIVITEIT  DOELEN 

 
Welkomstactiviteit 
Kennismakingspel 
Opdrachtentocht  
Bouwopdrachten 
 

 
De kinderen leren: 
-elkaar kennen, 
-de regels op de tuin, 
-dat ze materiaal moeten verzamelen voor de 
tentoonstelling, 
-samen spelen, 
-samen werken, 
-opdrachten uitvoeren, 
-natuurkundige en biologische zaken, 
-algemene weetjes, 
-een vlieger en robothandje maken. 
 

 

DIDACTIEK ORGANISATIE 

 
Leren door te doen 

 
Gezamenlijk programma rond welkom. 
Verkennen van de tuin in 4 groepen. 
Wisselprogramma 2x20 kinderen. 
De opdrachtentocht in duo’s. 
Vliegers maken alleen of in duo. 
Robothandje alleen maken. 
 

 
SCHEMA 
 
8.00 – programma doornemen + taakverdeling 
 
8.15 – programma klaar zetten 
 
9.15  - de kinderen komen 
 
9.30 – allemaal - welkom – iets lekkers – BIJ DE CIRKEL 
 
In vier groepen door de tuin – instructies/verkenning (regels) 
 
Gezamenlijk: 
-Inventariseren of iedereen over een fiets beschikt. 
-woensdag zwenkleren en handdoek mee. 
-aan het eind van de week een tentoonstelling. 
-voor de tentoonstelling een fotoverslag maken (taakverdeling) 
 
10.00 – allemaal - een welkomst act – BIJ DE CIRKEL 
Gezamenlijk bewegen/muziek-activiteiten. 



 
11 uur – in twee groepen: kennismakingsspelen 
OP DE VELDJES (BIJ SCHUUR EN EIND VAN DE TUIN) 
 
12 uur – lunch – BIJ DE CIRKEL 
Hier wordt de groepsfoto gemaakt (voor in de showmap) 
 
12.30 – wisselprogramma 
 

- Opdrachtentocht in groepjes van 2 – PAD RONDOM DE TUIN – diverse stations 
- Bouwen  - IN EN RONDOM DE TENT 

 
14.00 – wisselprogramma 
 
15.30 – gezamenlijk spel 
 
16.00 – afsluiting – kinderen naar huis 
 
16.30 – Begeleiders: evaluatie, verslaglegging van ervaringen. Wat werkt, wat werkt niet. 
 



Maandag-activiteiten 
 
Tentoonstelling 
Aan het eind van de week wordt er een tentoonstelling van de diverse activiteiten gemaakt voor de 
ouders. Bepaalde leerlingen en begeleiders zijn verantwoordelijk voor steeds een dagdeel 
fotoreportage. Het verzamelde materiaal moet goed bewaard worden (hierover een afspraak maken 
met Harry Holstein). 
 
Afspraken: 
-op de paden lopen; 
-niet plukken; 
-niet met takken slepen; 
-de wc’s in de schuur gebruiken; 
-maximaal 4 kinderen op de schommel; 
-bedenk dat rond het pad om de tuin dieren en vogels leven; maak niet teveel lawaai; 
-jaag geen dieren/vogels op; 
-denk er om dat bij nat weer het gras erg glad kan zijn. 
 
Iets lekkers 
 
Welkomstact 
Dans/bewegen – gedaan door een extern persoon/instantie. 
 
Kennismakingspelen 
Keuze uit het aanbod. 
 
Bouw 
Vlieger 
Robothandje 
Reserve: windmolen 
 
Opdrachtentocht 
40 opdrachten 
Er is een apart bestand met opgaven voor de tocht: z-school-opdrachtentocht 
Daarnaast zijn er opgaven op de bestanden kaarten1 en kaarten2 
 
Kaarten1: 
33-zwaar nieuws 
31-pingpongballen 
28-gat in je hand 
29-bloem 
 

Kaarten2: 
26-touw 
27-cirkels 
32-zeepbel 
1-omgekeerd glas 

Gezamenlijk spel 
Keuze uit het aanbod. 
  



KENNISMAKINGSSPELEN 
 
Kennismakingsspel: Alfabet.  
Iedere deelnemer krijgt een vel papier (A3-formaat, bij groepen tot 8 personen kan ook een 
flipovervel gebruikt worden). Op het vel wordt in over twee kolommen het alfabet genoteerd (dus 
bijvoorbeeld in de eerste verticale rij de letters A-L en in de tweede kolom de letters M-Z). 
Vervolgens moeten alle deelnemers bij elke letter minimaal één woord bedenken dat bij hun past en 
dat met die letter begint. Het mag te maken hebben met opleiding, beroep, hobbies, gezin, waarden, 
karaktereigenschappen enzovoort. Als het hele alfabet is ingevuld is een soort schets van de persoon 
ontstaan.  
Voor dit spel is nodig: vellen papier (A3-formaat of flipovervellen), een vel per deelnemer; viltstiften 
(bij kleine groepen), dunne viltstiften of pennen (bij grote groepen); plakband. Tijdsindicatie: 5 
minuten om het spel uit te leggen, 10-15 minuten om het alfabet op te schrijven en in te vullen, 10-
15 minuten presentatie en nabespreking. Totaal: 25-35 minuten. Bij grotere groepen kun je besluiten 
om de vellen in groepjes van 5 te presenteren aan elkaar.  
 
In combinatie met alfabet:  
Tijdens dit spel maken de kinderen kennis met elkaar en met jou. Ze noemen hun naam en  
vertellen iets over wat ze leuk vinden of waar ze goed in zijn of wat leuk is om over zichzelf  
te vertellen. Wanneer een kind over zichzelf verteld heeft hij een voorwerp (kussen/bal o.i.d.)  
in zijn handen. Wanneer hij klaar is geeft hij het voorwerp aan de volgende. Zo gaan we de  
kring rond.  
 
kennismakingsspel: dijen klap duim duim.  
Dit spel is bekend bij velen. Voor kinderen een leuk spel, boven de 10 jaar met een hoog 
meligheidsgehalte. De leerlingen zitten op een stoel in een kring. In de maat klappen ze eenmaal met 
handen op de bovenbenen, dan in de handen, dan "liften" met de rechterduim en "liften" met de 
linkerduim. Degene die de beurt heeft noemt bij de rechterduim zijn eigen naam, en bij de 
rechterduim de naam van iemand anders uit de kring (vereenvoudigde variatie: de leerling noemt 
degene die direct links van hem zit. voordeel van deze variant is dat zeker iedereen een keer aan de 
beurt komt). Voordat het spel begint noemt elke leerling eenmaal zijn naam. Als het te gemakkelijk 
wordt kun je het tempo opvoeren. 
Tijdsindicatie: uitleg van het spel en voordoen (2 minuten), een keer de namen zeggen (afhankelijk 
van groepsgrootte, enkele minuten), uitvoering (5 minuten); totaal ongeveer 10 minuten. 
Dit spel staat ook beschreven op www.onderwijsmaakjesamen.nl en op de website van juf Naomi 
(www.jufnaomi.nl). Op die laatste heet het "Amerikaans Liften".  
 
kennismakingsspel: voorwerpen in een kring.  
"Iedereen zit op zijn gemak op de grond in een grote kring.De begeleiding doet mee. Eerst zegt 
iedereen zijn / haar naam. Dat is een eerste kennismaking. Deze namen moeten natuurlijk 
onthouden worden. De begeleiding brengt daarom een eerste voorwerp (bv. een klein balletje ) in 
het spel. Hij / zij gooit die naar een medespeler nadat de naam riep. Deze gooit weer door naar 
iemand anders. Maar telkens moet men eerst de naam roepen. Het voorwerp moet bij iedereen 1 
keer geraken. De laatste gooit uiteindelijk terug naar de eerste ( begeleiding ). Iedereen onthoudt 
naar wie hij het voorwerp heeft gegooid want het voorwerp moet steeds hetzelfde traject 
onophoudelijk blijven volgen. Nadat iedereen het spel ( én het traject ) wat te pakken heeft, wordt 
een 2de voorwerp in het spel gebracht. Deze moet op identiek dezelfde wijze een 2de ( dus ander ) 
traject vormen. Het 1ste voorwerp blijft ondertussen rondgaan. Het spel wordt drukker en complexer 
na het inbrengen van een 3de, 4de of zelfs 5de voorwerp." (bron: 
http://www.spelemee.be/forum/topic.php?tid=6, die het weer van jeugdwerknet heeft)  
Tijdsindicatie: uitleg van het spel (2 minuten), namenrondje (afhankelijke van groepsgrootte, enkele 
minuten), uitvoering (10 minuten); totaal ongeveer 15 minuten. Reken voor de variant met doelen 

http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/index.php?paginaID=23&action=onderwerpen&id=131
http://www.jufnaomi.nl/les.php?les=kennismakingsspel
http://www.spelemee.be/forum/topic.php?tid=6


iets meer tijd voor de uitvoering, afhankelijk van de groepsgrootte. Een leidraad is ongeveer een 
minuut per persoon.  
 
Kennismakingsspel: Op volgorde 
Wanneer je meteen met deze opdracht begint, is het handig om eerst even de namen van de groep 
door te nemen. Neem de namen grondig door, zodat de meeste deelnemers wel een paar namen 
zullen onthouden. Dan begint de opdracht: 
 
Vertel de deelnemers dat er gedurende opdracht niet gepraat mag worden, en dat men ook niet mag 
gebaren om met elkaar te communiceren. De deelnemers mogen wel wijzen tijdens de opdracht. De 
deelnemers mogen pas weer geluid maken, wanneer jij dat aangeeft. Trek een lange rechte lijn door 
de ruimte/zaal. Dit kan denkbeeldig zijn, je kunt ook een lijn op de grond tekenen (bv buiten) of een 
touw neerleggen. 
Vraag de deelnemers om op alfabet te gaan staan, met A aan de linker kant en Z aan de rechterkant. 
Wanneer mensen toch gaan gebaren of praten, probeer hierop te coachen, maar laat ze het verder 
helemaal zelf uitzoeken. Wanneer de groep in lijn staat, ga je naar de volgende opdracht: 
Vraag de deelnemers op grootte te gaan staan. De kleinste links, de grootste rechts. Wanneer de 
groep in lijn staat, ga je naar de volgende opdracht: 
Vraag de deelnemers op haarkleur te gaan staan. De lichtste kleur links, de donkerste kleur rechts. 
Wanneer de groep in lijn staat, ga je naar de volgende opdracht: 
Vraag de deelnemers om op kleur van ogen te gaan staan. De lichtste kleur links, de donkerste kleur 
rechts. Wanneer de groep in lijn staat, ga je naar de volgende opdracht: 
Andere opties zijn: op grootte van handen of schoenmaat, of op kleur van de kleding, je kan het ook 
bij 3 of 4 opdrachten houden. 
Na de laatste opdracht kun je eventueel nog het volgende doen: vraag de deelnemers om nog een 
keer vanaf het begin alle rangordes te herhalen. Vertel dat ze dit gezamenlijk moeten doen, dus 
bijvoorbeeld: pas wanneer iedereen weer in de rij staat op volgorde van naam, mogen ze gaan lopen 
naar de volgende rangorde. 
 
Na de laatste opdracht mag er weer gepraat worden. Afhankelijk van je doel, de tijd die je hebt en de 
groep kun je de opdracht nog nabespreken. Bijvoorbeeld op: welke mensen namen het voortouw? 
Was het moeilijk? Wist je wat je deed, of deed je maar wat? Etcetera. 

 
SPINNENWEB 
SOORT SPEL 
Kennismakingsspel Binnen/buiten 
SPELERS 
Hele groep 
BENODIGDHEDEN 
Bol wol 
VOORBEREIDINGEN 
Alle deelnemers opstellen in een kring. 
SPELREGELS 
Een bol wol overgooien naar iemand van wie je de naam weet. Degene die begint houdt het begin van de 
Draad vast en gooit de bol naar iemand. Deze persoon vangt hem. Hij houdt de draad ook weer vast en gooit 
de bol weer naar de volgende persoon. Zo ontstaat een spinnenweb. 
Variatie: 
De spelleider noemt een naam van iemand naar wie je de bol moet overgooien. 

HET NAMENSPEL 
SOORT SPEL 



Kennismakingsspel 
Binnen/ buiten 
SPELERS 
Twee groepen in een kring 
BENODIGDHEDEN 
Geen 
SPELREGELS 
De spelers zitten in een kring. Eén van de spelers start het spel door zijn naam te noemen.“Piet”.  
De speler links ernaast gezeten neemt over en zegt: “Ik heet Jan en zit naast Piet”.  
Daarna neemt de volgende het over en zegt: “Ik ben Kees en ik zit naast Jan en Piet” en zo verder de kring rond. 
 
NAMEN NOEMEN 
SOORT SPEL 
Kennismakingsspel 
Binnen/ buiten 
SPELERS 
Twee groepen in een kring 
BENODIGDHEDEN 
Geen 
SPELREGELS 
De spelers zitten in een kring. Een van de spelers, Theo, begint het spel. Hij roept een 
naam, bijvoorbeeld Christel. De speler die rechts van Christel zit moet nu zo snel mogelijk rechtop gaan staan. 
Christel gaat verder en noemt een andere naam. Zodra de groep ingespeeld is, maak je het moeilijker.  
Nu worden twee namen genoemd. Vanaf Nico rechts om tot aan Afke opstaan.  
Opgelet, de eerste naam is belangrijk. Die blijft zitten en zet de volgende actie in gang.  
Als een verkeerde speler opstaat, of een speler niet opstaat, wordt dat beloond met een strafpunt.  
En als je 10 strafpunten hebt, dan……. 
 
SCHRIJF HET MAAR OP MIJN RUG 
SOORT SPEL 
Kennismakingsspel 
Binnen/ buiten 
SPELERS 
Hele groep in vrije ruimte 
BENODIGDHEDEN 
Geen 
SPELREGELS 
De hele groep gaat met de ogen dicht of in het donker, in ‘spokengang’ (handen gekruist 
voor het hoofd) door de ruimte. Zorg dat je niet tegen de ander aanbotst. Op een teken van de leider  
worden er tweetallen gevormd. Een voorbeeld: Jaap gaat met z’n rug voor Karel staan. Karel schrijft nu,  
één voor één, de letters van zijn voornaam met een vinger op de rug van Jaap. Jaap moet goed opletten  
en proberen de naam te lezen. Als het gelukt is wordt er gewisseld en schrijft Jaap zijn naam. Daarna weer,  
voorzichtig, kris kras door elkaar heen lopen en wachten op het volgende teken van de spelleider. Bij wie  
lukt het steeds? Zeker een gemakkelijke naam!! 
 
DE NAAM LATEN HOREN 
SOORT SPEL 
Kennismakingsspel 
Binnen/ buiten 
SPELERS 
Zes groepen 



BENODIGDHEDEN 
Geen 
SPELREGELS 
Er zijn groepjes gemaakt. De deelnemers staan achter elkaar met de gezichten in één 
richting. De voorste roept zijn naam, dan nummer 2 en vervolgens nummer 3 enz. Het is de bedoeling  
dat iedereen om de beurt zijn naam in verschillende gemoedstoestanden 
presenteert, bijvoorbeeld: 
Zingend 
Lachend 
Huilend 
Fluisterend 

NAAM EN TIKSPEL 
SOORT SPEL 
Kennismakingsspel 
Binnen/ buiten 
SPELERS 
Alle deelnemers in de vrije ruimte 
BENODIGDHEDEN 
Geen 
SPELREGELS 
De spelers staan in vrije opstelling in de ruimte. Gijs begint als tikker het tikspel. Op het 
moment dat Gijs één van de andere spelers heeft afgetikt, bijvoorbeeld Ans, roept Ans zo hard ze  
kan haar naam. Nu weten de spelers dat Ans de nieuwe tikster is. Omdat er bij het tikspel snel  
gewisseld wordt, worden er ook veel voornamen in het spel gebracht. 
 
IK HEET… EN IK HOU VAN…. 
SOORT SPEL 
Kennismakingsspel 
Binnen/ Buiten 
SPELERS 
Eén of twee groepen in een kring 
BENODIGDHEDEN 
Geen 
SPELREGELS 
De groep staat in een kring. Sjef begint. Hij zegt en doet het volgende: 
Ik heet Sjef en ik hou van voetbal. Hij maakt een gebaar. (schopt een bal weg) 
Nu komt de hele groep in actie en zegt hardop: 
“Dag Sjef, je houdt van voetbal en doen ook het gebaar. (bal schoppen) 
Dan is de buurvrouw rechts van Sjef aan de beurt. 
“Ik heet Els en ik ben typiste, en doet een typ gebaar met haar handen. 
Dan komt de groep weer in actie zeggen en doen Els na en dan weer Sjef. Tot de hele kring geweest 
is wordt er steeds herhaald van 3 naar 2 naar 1 enz. 
 
  

 



OPDRACHTENTOCHT 
 

ACTIVITEIT  DOELEN 

 
De kinderen lopen rondom de tuin en vinden 
onderweg genummerde kaarten waarop 
opdrachten staan. Deze opdrachten voeren ze 
uit. 
 

 
De kinderen leren: 
-samenwerken, 
-te overleggen, 
-de antwoorden op de vragen, 
-verwachtingen uit te spreken en resultaten te 
noteren. 
 

 

DIDACTIEK ORGANISATIE 

 
De kinderen moeten opdrachten uitvoeren. 
Onderweg en aan het eind vernemen ze of ze de 
opdrachten goed hebben uitgevoerd en de juiste 
antwoorden.. 

 

Breng de opdrachtkaarten met materialen naar 
de juiste plaatsen. 
Enkele opdrachten worden bij begeleiders 
gedaan. 
 
De opdrachtentocht wordt in duo’s gedaan. Stel 
de duo’s van tevoren samen. 
Er zijn veertig opdrachten en tien duo’s.  
Duo 1 start bij onderdeel 1,  
duo 2 bij 5 
3-9 
4-13 
5-17 
6-21 
7-25 
8-29 
9-33 
10-37 

Een begeleider brengt de duo’s 1 t.e.m. 5 naar 
hun startplaatsen 
Een begeleider brengt de duo’s 6 t.e.m. 10 naar 
hun startplaatsen. 
 

 



Opdrachten:  

 
LET OP: 
OPDRACHT VOOR ALLE GROEPEN: 
  
Noteer hoeveel naaldbomen je onderweg tegenkomt. 
 
BIJ BEGELEIDER: 
 
1. 
Nodig: 
Emmer vol water 
Glas 
Stukken papier/karton 
 

 
 
Vul het glas met water. Leg een papier op het glas. Leg een hand op het papier en draai het glas om. 
Haal voorzichtig je hand weg. 
Loop zo een rondje met het omgekeerde glas. 
Is het gelukt zonder dat het water uit het glas liep? 
 
2. 
Nodig: 
Lavasteen 
 
Bekijk de stenen die hier liggen goed. 
Waaraan kun je zien dat dit lavasteen (van een vulkaan) is? 



 
 
3.  
Bij de hoge paal naast het leslokaal. 
 

 
 
Noteer uit welke richting de wind komt. 



Wat zit zijwaarts aan de paal bevestigd? 
 
4. 
Nodig:  
Maatbeker 
Water 
 
Meet het volume van je vuist. Stop je vuist in het water en meet het verschil in hoogte van de 
waterstand. 
 
ZONDER BEGELEIDER 
 
5. Noteer de namen van deze personen.  

                                

A.                                                                                          B.  

 

                     

C.                                                                                           D. 

 



 

E. 

6. Welke namen horen bij deze logo’s? 

                       

 

A.                                                                      B. 

 

                                                   

C.                                                                                    D. 



  E.          

 
7. 
Bij de spar (met de s van solo) zie je dat elke naald apart vast zit aan de tak. 
Bij de den (met de d van duo) zie je dat steeds twee naalden samen vast zitten aan een tak. 
Bij de lariks (met de l van legio) zie dat de naalden in groepen vast zitten aan een tak. 
 
Welke boom is dit? 
 
8. 
Zoek naam en afbeelding bij elkaar. 
Afbeeldingen A tot en met F 
a. Donald Duck 
b. Wapen van Amsterdam 
c. Embleem van FC Groningen 
d. Martinitoren 
e. Het Wad 
f. Wezel 
 

               

              A                                  B 



           

             C                                               D 

                     

            E                                             F 

 
9. 
Je gaat een rebus maken. 
 
Hier is een voorbeeldzin: Zo doe je dat.  
De rebus maak je dan zo: 
Teken een zon, zet eronder –n.  
Teken een doel, zet eronder –l.   
Teken een den, zet eronder d=j en –n.  
Teken een das, zet eronder s=t 
 
Bedenk zelf een rebus en geef de oplossing. 
Bedenk eerst een korte zin. Bedenk dan hoe je de woorden kunt tekenen.   
 
Kun je zelf geen zin bedenken? Maak dan van deze zin een rebus: 
MEER ZON IS FIJN 
 



10. 
Zet de letters in de juiste volgorde en noteer de verborgen plaatsnamen 
 
1. e g o g i r n n n - 
2. m l e e r a -  
3. c a t t m s r h i a –  
4. e e e e e h r n n v –  
5. n g i i l v s s n e –  
 
BIJ BEGELEIDER: 
 
11. 
Nodig: 
Stopwatch 
Touwspringtouw 
 
Hoe meet je je hartslag? 

 
Voel met twee vingertoppen bij de pols aan de kant waar je duim is. Oefen een paar keer. 

Meet je hart in rust.  
 
Wat verwacht je is het aantal slagen per minuut?    ….  
 
Resultaat: 
 
Spring 1 minuut lang met het touw.  
 
Als je nu je hartslag meet, wat verwacht je is het aantal slagen in een minuut? 
 
Resultaat: …. 
 
12. 
Nodig: 
Fototoestel 
 
Maak hier een foto van elkaar met het water op de achtergrond. 
 
13.   
Zeg het alfabet op van achteren naar voren. 
 



14.  
Nodig: 
Vijf steentjes 
Stok om cirkel in het zand te maken 
 
Mik allebei deze vijf steentjes in de cirkel. Daarna mag je pas verder. 
 
ZONDER BEGELEIDER: 
 
15.  
Raad de leeftijd van de begeleiders en tel de leeftijden bij elkaar op. 
Namen:    leeftijd:  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Samen 
 
16. 
1=a, 2=b, 3=c, 4=d, e=5, etc. 
Wat staat hier? 
4-5//26-15-13-5-18-19-3-8-15-15-12//9-19//9-14//4-5//22-1-11-1-14-20-9-5 
 
17. 
Wat hoort bij elkaar? 
 
1. zanger 
2. genie 
3. schilder 
4. minister 
5. burgemeester 
6. uitvinder 
7.ict-man 
8.schiermonnikoog 
9. lava 
10. muziekgroep 

a. edison 
b. bill gates 
c. borsato 
d. gemeenteraad 
e. waddeneiland 
f. einstein 
g. vulkaan 
h. picasso 
i. one direction 
j. ministerraad 

 
18. 
Van welk merk wordt hier benzine verkocht? 
Noem twee andere benzinemerken. 
 
19. 
Noteer vijf namen van Nederlandse beroepsvoetbalclubs. 
 
20. 



Wat zijn Nederlandse bedrijven? 
Philips – Shell - Mc. Donalds – Microsoft – Unilever – C&A – Volvo – Apple – Albert Heijn   
 
21.  
Maak af: 
Drie kleine kleutertjes ….. 
Wilhelmus van …… 
Hoeperdepoep zat op de …… 
De avondvier….. 
Verenigde Na…. 
 
22. 
Zoek het land bij het automerk: 
Mercedes 
Volvo 
Chevrolet 
Toyota 
Skoda 

Tsjechië 
Duitsland 
Verenigde staten 
Japan 
Zweden 

 
23. 
Nodig: 
Glazen pot met deksel 
Knikkers 
 
Raad hoeveel knikkers in deze pot zitten. Probeer een manier te bedenken hoe je zo dicht mogelijk 
bij het antwoord kunt komen. 
 
24. 
Om de hoeveel jaar worden de olympische spelen gehouden? 
Waar staan de 5 ringen van de olympische spelen voor 
 
25. Vragen: 
Welke kleuren heeft de vlag van Nederland? 
Hoe heet de graaf die vampier is? 
Noem een dier met acht poten. 
Noem een woord voor hond in een andere taal. 
Noem drie planeten. 
 
26. 
Nodig: 
Rol Touw 
Schaar  



 
 

Kruis je armen over de borst. Pak met duim en wijsvinger de uiteinden van het touw vast. Strek je 

armen. Je hebt een knoop gelegd zonder het touw los te laten! 

27.  
Nodig: 
Werkblad twee cirkels 
 
Kijk lang en een beetje scheel naar de twee cirkels tot je drie cirkels ziet. Welke kleur heeft de 

middelste cirkel. 

28.  
Nodig: 
Papier 
 
Rol het vel papier op tot een rol. De doorsnee moet 
ongeveer 3 centimeter zijn. 
Kijk naar iets een paar meter voor je. Blijf er naar kijken! 



Doe de rol papier voor je rechteroog. Blijf wel naar het voorwerp kijken 
Doe langzaam je hand zo'n 20 centimeter voor je open linkeroog. 
Houd je linkerhand tegen de zijkant van de rol papier. 
 

 
 
Zie je een gat in je hand? 
 
29. 
Nodig: 
Wit Papier 
Werkblad bloem/tulp 
(beide opgehangen) 
Papier 
 
Rol het papier tot een koker. Ga met het gezicht naar de vellen papier staan. 
Doe drie stappen achteruit 
Kijk/staar door de koker (andere oog dicht) naar de tulp.  
Tel tot twintig en blijf kijken. 
Kijk nu door de koker naar het witte papier. 
 
BIJ BEGELEIDER: 
 
30. 
Zoek de vier verstopte letters en maak er een woord van.  
 
31. 
Pinpongballen – bekers 
Zie bestaande stuurkaart 
 
32. 
Nodig: 
Zeepsop, gemaakt volgens recept met glycerine. 
IJzerdraad figuren (rond, vierkant, driehoek) 
Rietjes 
Op het eind gespleten rietjes 
  
Recept: 
(hoeveelheden aanpassen aan grootte van groep) 
Voor dit experiment heb ik het zeepsop recept gebruikt waarmee men grote bellen kan maken: 
Los 500 g suiker in 1 liter warm water. Meng vervolgens 750 ml afwasmiddel met 1 liter water. Meng 



60 ml glycerine en 5 l water door elkaar. Meng de drie oplossingen goed door elkaar. Laat het 
mengsel voor gebruik minimaal enkele uren staan. 
(op internet staan meer recepten) 
 
 

 
 

a. Steek een rietje in het zeepsop. Blaas door het rietje. 
b. Gebruik ook het gespleten rietje. 
c. Dompel het ronde ijzerdraad in het zeepsop en zwaai door de lucht. 
d. Dompel het vierkante ijzerdraad in het zeepsop en zwaai door de lucht 
e. Dompel het driehoekige ijzerdraad in het zeepsop en zwaai door de lucht 

 
33. 
Nodig: 
Kranten 
Tafel 
Latjes/liniaal 
 
Leg de liniaal ongeveer 10 cm over de tafelrand. 



 

 
 
Leg een uitgevouwen krant over de liniaal en strijk 
alle lucht onder de krant vandaan. 
Sla daarna hard op de liniaal. 
(kijk goed uit of er niemand gevaar loopt) 

 

 
 
 

 
 
 
 



ZONDER BEGELEIDER: 
 
34. Hoeveel poten heeft een insect?    
Hoeveel stekels heeft een egel ongeveer?  
 
35. Hoe heet het kleinste roofdier in Nederland?  
De lepelaar heeft een speciaal soort snavel. Waar lijkt deze op?  
Waarom laten bomen hun bladeren vallen in de herfst/winter? 
 
36. Hoe heet de beroemde paddenstoel rood met witte stippen? 
a Rood met witte stippen paddenstoel 
b Vliegenzwam   
c Rode zwam 
 
BIJ BEGELEIDER: 
 
37. 
Nodig: 
Thermometer 
 
Je gaat de temperatuur meten van het hier opgeslagen gras. Wat verwacht je? 
Meet de buitentemperatuur. Resultaat: 
Meet de temperatuur in het gras.  Resultaat: 
 
38 
Welke nestkasten zie je aan de muur van de schuur? De nummers … 
 

 
 



Welke nestkast hoort bij de vleermuis? (de vleermuis nestelt hier niet, maar slaapt hier.) 

 
 
Welke nestkast hoort bij de zwaluw? 

 
 
Welke nestkast hoort bij de mees? 
 

 
Nummer 10 hoort bij de spreeuw. Een heel speciaal nest. Gemaakt door de mensen om de geboren 

spreeuwen te gaan opeten. 
 
39. 
Brand de beginletter van je naam in deze balk. Doe dat met het vergrootglas. 
 
Is er geen zon? Sla spijkers in de balk. De spijkers vormen de beginletter van je naam. 
 
40. 
Maak met grassprietjes het woord grassprietjes 
 
 
 



 

OPDRACHTENTOCHT 
INVULBLAD     Naam: 
 
LET OP! 
 
Jaag elkaar niet op. Het is geen wedstrijd op tijd.  
Neem de tijd voor je opdracht.  
 
Moet je wachten? Los dan de vragen op het formulier op: A tot en met J op.    
 
Noteer om beurten de antwoorden. 
 
Aantal naaldbomen: ……… 
 
 
1. Gelukt?   ja/nee 
 
2. Ik kan zien dat dit lavasteen is aan …… 
 
3. De wind komt uit het   
Zijwaarts aan de paal zitten: 
 
4. Mijn vuist is  
 
5. De personen zijn: 
A. 
B. 
C. 
D. 
E. 
 
6. De logo’s zijn van: 
A. 
B. 
C. 
D. 
E. 
 
7. Deze boom is een 
 
8. Gebouw en naam 
a.  
b. 
c.  
d.  
e.  
f.  
 
9. Onze rebus 
 



10. De plaatsnamen zijn: 
  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
 
11. Hart in rust 
Verwachting: 
Resultaat 
 
Na het springen: 
Verwachting 
Resultaat:  
 
12. Foto: gelukt? ja/nee 
 
13. Alfabet: gelukt? ja/nee 
 
14. steentjes: gelukt? ja/nee  
 
15. De leeftijden:  
Namen:    leeftijd:  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Samen 
 
16. Er staat: 
 
17. 
Wat hoort bij elkaar? 
 
1. - 
2. - 
3. - 
4. - 
5. - 

6. - 
7. - 
8. - 
9. - 
10. - 

 
18. Deze benzinepomp: 
Twee andere benzinemerken: 
 
19. Vijf namen van Nederlandse beroepsvoetbalclubs: 



 
20. De Nederlandse bedrijven: 
Philips – Shell - Mc. Donalds – Microsoft – Unilever – C&A – Volvo – Apple – Albert Heijn –  
 
21. 
Drie kleine kleutertjes ….. 
Wilhelmus van …… 
Hoeperdepoep zat op de …… 
De avondvier….. 
Verenigde Na…. 
 
22. 
Zoek het land bij het automerk: 
Mercedes - 
Volvo - 
Chevrolet - 
Toyota - 
Skoda - 
 
23. Aantal knikkers: 
 
24. 
Om de  … jaar worden de olympische spelen gehouden?  
De 5 ringen van de olympische spelen staan voor 
 
25.  
Vlag: 
Vampier: 
Acht poten: 
Hond: 
Planeten: 
 
26. Gelukt? Ja/nee.  
 
27. Gelukt? Ja/nee 
 
28. Gelukt? Ja/nee 
 
29. Wat zie je? 
 
BIJ BEGELEIDER: 
30. het woord: 
 
31. Gelukt? Ja/nee 
 
32. Gelukt? Ja/nee 
 
33. Verwachting: 
Resultaat: 
 
34. Aantal poten: 
Aantal stekels: 



 
35. Roofdier: 
Lepelaar: 
Bladeren: 
 
36. Hoe heet de beroemde paddenstoel rood met witte stippen? 
a Rood met witte stippen paddenstoel 
b Vliegenzwam    
c Rode zwam 
 
37. Verwachte temperatuur: 
Buitentemperatuur: 
Resultaat: 
  
38 
Nestkasten: - 
 
Vleermuis: nestkast 
Mees nestkast 
Zwaluw: nestkast 
 
39. Gelukt? Ja/nee 
 
40. Gelukt? Ja/nee 
  
 
MOET JE WACHTEN?  LOS DEZE VRAGEN OP. 
 
A. Noem drie zaden of vruchten van bomen die je vindt in het bos.   
 
B. Hoe vangt een vleermuis zijn prooi?  
 
C. Zet in de goede volgorde: 
vlinder–ei–rups–pop 
 
D. Wat is het grootste zoogdier?  
 
E. Noem vijf vogels. 
 
F. Noem drie insecten. 
 
G. Noem een amfibie. 
 
H. In een voedselketen geef je aan wie wie/wat opeet. 
Voorbeeld: 
Besje-spreeuw-roofvogel-kat 
Maak een voedselketen en begin met: gras 
 
I. Noem vijf bloemen/planten. 
 
J. Waar is in Nederland een zeehondencrèche? 



 

ANTWOORDENBLAD 
 
 
Aantal naaldbomen: ……… 
 
 
1. Gelukt?   ja/nee 
 
2. Ik kan zien dat dit lavasteen is aan …… 
 
3. De wind komt uit het   
Zijwaarts aan de paal zitten: 
 
4. Mijn vuist is  
 
5. De personen zijn: 
A. 
B. 
C. 
D. 
E. 
 
6. De logo’s zijn van: 
A. 
B. 
C. 
D. 
E. 
 
7. Deze boom is een 
 
8. Naam en afbeelding 
a. Donald Duck 
b. wezel 
c. het wad 
d. martinitoren 
e. fc. groningen 
f. wapen van amsterdam 
 
9. Onze rebus 
 
10. De plaatsnamen zijn: 
  
1. e g o g i r n n n – Groningen 
2. m l e e r a - Almere 
3. c a t t m s r h i a – Maastricht 
4. e e e e e h r n n v - Heerenveen 
5. n g i i l v s s n e – Vlissingen 
 
11. Hart in rust 



Verwachting: 
Resultaat 
 
Na het springen: 
Verwachting 
Resultaat:  
 
12. Foto: gelukt? ja/nee 
 
13. Alfabet: gelukt? ja/nee 
 
14. steentjes: gelukt? ja/nee  
 
15. De leeftijden:  
Namen:    leeftijd:  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Samen 
 
16. Er staat: De zomerschool is in de vakantie. 
 
17. 
Wat hoort bij elkaar? 
 
1. - c 
2. -f 
3. -h 
4. -j 
5. -d 
6. -a 

7. -b 
8. -e 
9. -g 
10. -i 
 

 
18. Shell. 
BP, Total, Esso, Tinq, Q8, ….. 
 
19. Zelf beoordelen 
 
20. 
Wat zijn Nederlandse bedrijven? 
Philips – Shell - Mc. Donalds – Microsoft – Unilever – C&A – Volvo – Apple – Albert Heijn   
 
21. 
Maak af: 
Drie kleine kleutertjes die zaten op een hek 



Wilhelmus van Nassouwe 
Hoeperdepoep zat op de stoep 
De avondvierdaagse 
Verenigde Naties 
 
22. 
Zoek het land bij het automerk: 
Mercedes-Duitsland 
Volvo-Zweden 
Chevrolet-Verenigde Staten 

Toyota-Japan 
Skoda-Tsjechië 

 
23. het aantal knikkers is:…. 
 
24. 
Om de twee jaar (zomer- en winterspelen) 
Voor de werelddelen 
 
25.  
Rood-wit-blauw 
Dracula 
Spin 
Hond – zelf beoordelen 
Mercurius, Venus, Mars, Aarde, Uranus, Saturnus, Jupiter, Neptunus (Pluto niet! Dit wordt niet langer 
een planeet genoemd, maar een planetoïde) 
 
26. Gelukt? Ja/nee 
 
27. Gelukt? Ja/nee 
 
28. Gelukt? Ja/nee 
 
Het lijkt net of je door een gat in je hand naar het voorwerp voor je kijkt. 
Je hersenen maken van wat je met je twee ogen ziet één plaatje. Als je twee ogen 
verschillende dingen zien, dan gebruiken ze van allebei een beetje om het plaatje te 
maken. Met je linkeroog zie je je hand, maar met je rechteroog zie je het voorwerp ver 
weg. Je hersenen maken daar een plaatje van alsof je door je hand heen kijkt! 
Je hersenen construeren uit de twee beelden die je ogen opvangen één beeld. Zo kun 
je bijvoorbeeld diepte zien. Als ze een stukje niet kunnen zien (omdat daar bijvoorbeeld 
je blinde vlek zit), vullen ze het zelf in. Zo maken je hersenen samengestelde plaatjes. 
 
29. Je ziet een blauw-groene bloem met een rood-blauwe steel op het witte papier. 
Je ogen zien eigenlijk maar drie kleuren: groen, blauw en rood. Alle andere kleuren zijn 
mengsels hiervan. Wit is alle kleuren samen. 
Als je lang naar iets roods kijkt, wordt je oog een beetje moe voor de kleur rood. Als je 
dan naar het witte papier dan zie je wit. Wit is groen, blauw en rood samen. Maar je 
oog is moe van het rood. Daarom zie je de andere twee kleuren, blauw en groen, 
beter. Je ziet dus een blauw-groene bloem op het witte papier. Je oog is ook moe van 
het groen van de steel, dus de steel zie je als rood-blauw. 
 
30. Tuin 
 
31. Gelukt? Ja/nee 



35 
 

 
De kinderen blazen in de beker. Daardoor ontstaat er meer luchtdruk. Die verhoogde 
luchtdruk zorgt er voor dat het balletje weggeblazen wordt. 
 
32. Gelukt? Ja/nee 
 
33. Verwachting: 
Resultaat: Lat blijft door de luchtdruk liggen 
 
Uitgespreide krant: de krant blijft liggen of scheurt zelfs. 
Hij blijft liggen omdat de lucht van boven op de krant drukt. Het drukken van de lucht op de krant 
heet luchtdruk. De luchtdruk is ongeveer 1 kilo per vierkante centimeter, dat betekent dat er op 1 
ruitje van een ruitjesschrift 1 kilo lucht drukt. Hoe groter de krant hoe harder de lucht drukt, bij de 
meeste Nederlandse kranten is dat meer dan 2000 kilo. Omdat je gewend bent aan de luchtdruk om 
je heen voel je het niet, maar het is er wel. 
 
34.  
Poten:   6 
Stekels: 6000 
 
35. Roofdier: wezel 
Lepelaar: lepel 
Bladeren: Omdat: het water dan niet kan verdampen via de bladeren. 
 
36. Hoe heet de beroemde paddenstoel rood met witte stippen? 
a Rood met witte stippen paddenstoel 
b Vliegenzwam   xxx 
c Rode zwam 
 
37. Verwachting: 
Buitentemperatuur: 
Resultaat: 
Zelf beoordelen. 
 
38 
Op de muur zijn de nestkasten 1, 4, 5, 6, 8, en 10 te herkennen. 
 
1-vleermuis 
8-mees 
5 en 6 zwaluw 
 
39. Gelukt? Ja/nee. 
 
40. Gelukt? Ja/nee 
 
OP PAPIER: 
 
A. eikel, beukennootje, dennenappel, kastanje 
 
B. Door het weerkaatsen van geluiden/sonar 
 
C. ei-rups-pop-vlinder 
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D. Walvis 
 
E. Zelf beoordelen 
 
F. Zelf beoordelen. 
 
G. Zelf beoordelen. 
 
H. Zelf beoordelen. 
  
I. Zelf beoordelen. 
 
J. Pieterburen 
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BOUWOPDRACHTEN 

kruisvlieger 

materiaal 

 41cm x 70cm vliegerpapier 
 touw 
 1,5m stok, diameter 6mm 
 een ring, bijvoorbeeld van een sleutelhanger 

gereedschap 

 lijm 
 schaar 
 zaagje 
 liniaal 

geraamte 

 

Zaag twee stokken, één van 70cm en één van 80 cm.  
Zaag sleufjes in de uiteinden van de stokken.  

Verdeel de stok van 80cm met een potloodstreep in 60cm en 20cm.  
 
Bind de stok van 70cm kruislings vast over het potloodstreepje. 

 
Leid het touw door de sleuven van de stokken zodat de bekende ruitvorm ontstaat. 
Knoop het vast.  
Dit is het geraamte van de vlieger. 
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bekleding 
Knip of snij het vel vliegerpapier van linksonder naar rechtsboven door.  

Keer een deel om en plak de delen weer aan elkaar,  
nu ontstaat de bekende ruitvorm.  
Vouw de puntjes naar binnen.  
Dit is de bekleding 
 
 

 

Leg het geraamte over de bekleding. Vouw de bekleding over het touwort van het geraamte en 

plak vast met lijm. 

de toom 

 

Bevestig een stuk touw van minimaal 110cm aan de boven- en de onderzijde van de vlieger. 
Dit is de toom.  

De toom komt aan de voorzijde van de vlieger, dit is de zijde waar de bekleding zit. 
De zijde waar het geraamte zichtbaar is is de achterzijde van de vlieger.  
 
Knoop de ring aan de toom.  

 
Bind aan het einde van het touw een stokje met een lengte van twee maal de diameter van de 
ring.  

Door dit stokje door de ring te steken wordt het touw aan de toom bevestigd.  
 
Bevestig een staart van ongeveer 5 meter aan de onderzijde van de vlieger. 
 
Nu is het tijd om de vlieger uit te proberen.  
Stel de vlieger af door de ring over de toom te verschuiven 
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Opdrachtkaart: Robothandje: zie apart bestand. 

Opdrachtkaart Windmolen 

Nodig: 
Een of meerdere föhns of ventilatoren 
Per duo:  
- de opdrachtkaart Windmolen 
- een leeg melkpak 
- een rietje 
- een satéprikker 
- touw of draad 30 cm 
- karton  
- een priem of een schaar 
- een grote paperclip 
- lijm of plakband 
 
Bekijk afbeelding 1, 2 en 3 en ga als volgt te werk. 
1. Teken op karton een cirkel met een doorsnede van 15 centimeter. Knip de cirkel uit. 
2. Teken een grote X op de cirkel. Teken een kleine cirkel in het midden van de grote cirkel. 
3. Knip de cirkel in op de lijnen van de X. Stop bij de rand van de kleine cirkel. 
4. Vouw elke wiek een stukje om. Alle wieken wijzen in dezelfde richting. 
5. Prik de satéprikker door het midden van het molentje. 
6. Steek de satéprikker door het rietje. Blaas tegen de wieken. Wat gebeurt er? 

 

Afbeelding 1    Afbeelding 2                             Afbeelding 3 

Vervolg 
Bekijk afbeelding 4 en volg onderstaande instructies op. 
1. Knip de bovenkant van het melkpak.  
2. Maak twee gaatjes in het melkpak. De gaatjes zitten ongeveer 5 centimeter van de bovenrand, 
tegenover elkaar. 
3. Steek het rietje door de gaatjes.  
4. Zorg dat je windmolentje goed kan draaien. Knip het rietje op maat, zodat de satéprikker aan 
beide zijden iets uitsteekt. 
5. Maak het touwtje vast aan het uiteinde van de satéprikker. 
6. Bevestig een kleine paperclip aan het andere uiteinde van het touwtje. 

7. Test je windmolen uit. 
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Afbeelding 4 
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PROGRAMMA - DINSDAG 
 

ACTIVITEIT  DOELEN 

 

 
Spel 
Onderzoekcircuit 
Bouw en lancering waterraket 
Demonstratieproef 
Lancering waterraket 
Brood op vuur 
 

 

De kinderen leren: 

-samenwerken 

-onderzoek doen (verwachting uitspreken, 

verklaringen zoeken) 

-water- en katapultraket bouwen 

-brood bakken 

 

DIDACTIEK ORGANISATIE 

 
leren door te doen 

 

wisselprogramma: 2x 20 kinderen 

gezamenlijk spel 

onderzoek in duo’s 

waterraket in duo’s 

demonstratieproef door begeleiders (veiligheid) 

lancering waterraket (veiligheid) 

bouw katapultraket individueel 

 
SCHEMA 
 
8.00 – programma doornemen + taakverdeling 
 
8.15 – programma klaar zetten 
 
9.15  - de kinderen komen 
 
9.30 – gezamenlijk spel – BIJ DE CIRKEL 
 
10.00 – wisselprogramma 
 

- Bouwen  - IN EN ROND DE TENT 
- Onderzoekcircuit – DOOR DE GEHELE TUIN 

 
12.00 – lunch – BIJ DE CIRKEL – VUUR-brooddeeg 
 
12.30 gezamenlijke activiteit – BIJ DE CIRKEL - demonstratieproef 
Wellicht voorlezen van de brief van de Boswachter (NDE-Onlanden). 
Informatie over De Jonge Onderzoekers en de keuzes die gemaakt moeten worden. 
 
13.00 – wisselprogramma 
 
15.00 – lancering waterraketten – OP HET VELD BIJ DE SCHUUR 
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16.00 – afsluiting 
Meedelen: woensdag fiets mee, badkleding, handdoek (zonnebrand). 
 
16.30 –begeleiders: evaluatie verslaglegging van ervaringen. Wat werkt en wat werkt niet. 
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Dinsdag-activiteiten 
 
Gezamenlijk spel 
Keuze uit het aanbod. 
 
Vuur – brooddeeg 
 
Recept: 
Bereid het deeg van instant broodmix en water. Kneed het deeg net zo lang tot alle klontjes 
verdwenen zijn. Het moet een soepele bal zijn. Laat het deeg dan 20 minuten rijzen. 
Daarna: 
-trek het deeg uit tot een lange rol. 
-neem een stok, smeer die in met boter. 
-wind de deegrol om de stok. Laat tussen de windingen ruimte. 
-houd de stok boven het gloeiende vuur, zorg dat alle kanten bruin worden.. 
-klaar en gaar is het deeg als het brood een holle klank geeft. 
 
Demonstratieproef 
Keuze uit: 
-brandende pinda 
-vuurvaste ballon 
-vulkaan 
-mentos en cola 
-theezakje 
-lavalamp 
-ei in fles 
-imploderend blikje 
 
Bouw 
Waterraket (in duo) 
Katapultraket 
Reserve: vliegtuigje vouwen 
 
Lancering 
 
Onderzoeken: 
Station 1-ballonraket 
Station 2-spuitvoetbal  
Station 3-paperclipmagneet-elektromagneet 
Station 4-knikker in pot-emmer water-touw en bal 
Station 5-lepelklok-blikjestelefoon-zingend glas- 
Station 6-do-re-mi op flesjes 
Station 7-citroenbrief 
Station 8-pingpong en föhn, tussen pingpongballen 
Station 9-blad raket-blinde vlek 
Station 10-ploppers-slang op rug-au 
Station 11-lucht blazen-magneet-paperclips 
Station 12-petfles met gat-krant vouwen 
Station 13-wegen-bubbelgumtest 
Station 14-schoenveter/touw branden 
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GEZAMENLIJKE ACTIVITEIT - ENKELE DEMONSTRATIEPROEVEN: 
 
Vuurvaste ballon (aparte kaart) 
 
Mentos in een fles cola. 
 
De vulkaan 
Zet een fles in het midden van de kring rechtop. Doe er wat zuiveringszout in. Voeg nu een paar 
druppeltjes (rode) kleurstof toe (bv. nepbloed van de feestwinkel, of een flesje kleurstof van de 
toko/bakker/drogist). Voeg nu een paar druppeltjes afwasmiddel toe. Schenk er voorzichtig ongeveer 
10 ml azijn bij. Klaar is de vulkaan! Trek wel kleren aan die vies mogen worden, want die kleurstof 
krijgt je er niet meer uit. De uitleg die je erbij kunt geven: Door zuiveringszout (bakpoeder) en azijn 
bij elkaar te gooien, ontstaat er koolzuurgas. De bubbels zijn lichter dan de vloeistof. Daarom willen 
ze naar boven. Doordat de opening van de fles smaller is dan de ruimte in de fles, wordt de druk 
bovenin groter. Het koolzuurgas reageert daar met het afwasmiddel. Er ontstaat een rode, 
schuimende massa die door de hoge druk uit de fles spuit.  
 

De lavalamp 
Vul een afsluitbaar, hoog en smal glazen flesje of potje voor de helft met water (olvaritpotjes zijn ook 
geschikt). Doe er 10 druppels kleurstof bij (te koop bij een toko, een bakker of een goede drogist). 
Roer de kleurstof door het water. Giet voorzichtig slaolie op het gekleurde water tot vlak onder de 
rand. Doe nu de bruistablet erbij. Je lavalamp werkt! Als je het leuk vindt, kun je er ook uitleg bij 
geven: Olie drijft op water, omdat water zwaarder is: een liter water is zwaarder dan een liter olie. 
De bruistablet reageert met het water en er ontstaan belletjes koolzuurgas, hetzelfde als wat ook in 
frisdrank zit. Net als in frisdrank stijgen de belletjes in de lavalamp ook naar boven. Ze nemen ook 
een beetje gekleurd water mee naar boven. Helemaal bovenaan spatten de belletjes uit elkaar. Het 
water zakt dan weer naar beneden, omdat het zwaarder is dan de slaolie. Als de bruistablet is 
uitgewerkt, kun je er trouwens gewoon weer een nieuwe in doen. De lavalamp kun je overigens niet 
oneindig goed houden: na een dag begint de kleur weg te trekken en ziet de lamp er al niet zo mooi 
meer uit.  
Wil ook zo: 
Gekleurd water doe er een laagje slaolie op. Gooi suiker op de olie. De suiker verbindt zich met de 
olie en zakt als bellen naar beneden. De suiker lost in het water op en de olie gaat weer naar boven. 
 
Het vliegende theezakje 
Neem een theezakje en knip het bovenste randje recht af. Vouw het zakje open en schud de thee 
eruit. Maak een kokertje van het zakje. Zet het kokertje rechtop op een schoteltje. Steek het kokertje 
aan het bovenste randje aan.  
Als het theezakje bijna is opgebrand, gaat het zakje vliegen. Let op: Deze proef werkt alleen in een 
afgesloten ruime met weinig luchtverplaatsing. Als je het leuk vindt, kun je er ook uitleg bij geven: 
Warme lucht stijgt op. Als het theezakje bijna is opgebrand is er zoveel lucht erom heen opgewarmd 
dat de opstijgende warme luchtstroom sterk genoeg is om het theezakje mee op te tillen. Een 
luchtballon werkt op dezelfde manier. In een luchtballon wordt de lucht warm gemaakt met een 
gasbrander. Deze warme lucht blijft in de ballon hangen en als de lucht in de ballon warm genoeg is, 
stijgt de ballon met de warme lucht mee op.  
Advies: de theezakjes van de Aldi werken het beste. 
 
Een ei in de fles 

Nodig: 

 hardgekookt ei 
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 fles met brede hals 

 lucifers 
 

Opdracht 

Wat moet je doen? 

 Pel het hardgekookte ei  

 zet het ei op de fles 
 Past het ei er zonder te duwen doorheen? 

 Steek een lucifer aan 

 Doe deze in de fles 

 Zet het ei weer op de fles met e brandende lucifer. 
 Past het ei er nu wel doorheen? 

 

 Imploderend colablikje 

Nodig: 

 Gaspitje 

 lucifer 

 colablikje met water 

 tang 

 bak met een laagje koud water 
 

Opdracht 

Wat moet je doen? 

 doe een bodempje water in het colablikje 

 zet het blikje op het gaspit 

 steek het gaspit aan 

 verwarm het water tot er stoom uit het blikje komt 

 Neem met behulp van de tang het hete blikje van het gaspitje. 

 Draai het blikje om en zet het in de bak met water. 

 Zorg ervoor dat de opening van het blikje goed onderwater staat. De rest van het blikje mag 
boven het water blijven. 
 Wat gebeurt er met het blikje? 

 
DE BRANDENDE PINDA 

1. Steek een pinda aan. Plaats over de pinda een glas. Wat gebeurt er? Hoe zou dat kunnen? 
2. Verbuig de centrale paperclip (zie foto), zodat een pinda op enige hoogte in het bord komt te  

liggen. 
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3. Leg de paperclip in het bord en leg daar drie paperclips omheen (zie afbeelding). De ze 
paperclips zorgen er voor dat er water van buiten in het glas kan stromen.  
 

 
 

4. Doe een scheut limonade in het glas en vul het glas verder met water, zodat het water een 
duidelijke kleur krijgt.  

5. Giet de ranja voorzichtig in het bord. 
6. Vraag de leerlingen of een pinda zou kunnen branden. Waarom denken jullie dat? 
7. Steek de pinda aan. Dit kost enige moeite, maar dan brandt hij goed. Er komt wel een zwarte 

walm van af. 
8. Laat de pinda enige tijd branden zodat iedereen kan zien dat een pinda kan branden. 
9. Vraag aan de leerlingen wat zij verwachten dat er gebeurt wanneer het glas over de 

brandende pinda geplaatst wordt. Waarom denken jullie dat? 
10. Vraag de kinderen goed te kijken. Zet voorzichtig het glas over de pinda. Wat zien jullie? 

 
Verklaring:  
Waarom stijgt het water in het glas? De pinda verbrandt de zuurstof. Zuurstof maakt deel uit  de 

lucht om ons heen. Een deel van de lucht, zuurstof, verdwijnt. Daardoor wordt de luchtdruk in het 

glas lager. Buiten het glas drukt de lucht met zuurstof op het water. Het drukt het water in het glas 

omhoog. 
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Onderzoeksopdrachten 

 
ACTIVITEIT  DOELEN 

 

 
Onderzoek door de kinderen 

 

De kinderen leren: 

-samenwerken 

-onderzoek doen (verwachting uitspreken, 

verklaringen zoeken, observeren, e.d.) 

-natuurkundige zaken rond lucht, geluid, 

magnetisme e.d. 

 

DIDACTIEK ORGANISATIE 

 
leren door te doen 

 

zelfstandig uitvoeren in duo’s. 

begeleiders lopen controlerend en stimulerend 

rond.  

 

 
Bijgevoegde bladen via apart geleverde bestanden. 

Er zijn veertien stations. 
 
De onderzoeksopdrachten staan op de bestanden 
-kaart 1 
-kaart 2 
-kaart 3 
De inhoud van de bestanden (op volgorde) N.B. er staan ook  opdrachttochtopgaven op. 
 
Kaarten1: 
8a-pingpong-föhn 
1-ballonraket 
10c-au 
3a-paperclip 
4b,4c-emmer/touw 
5a-lepelklok 
9b-blinde vlek 
 
Kaarten2: 
7-citroen 
8b-tussen pingpong 
5b-blikjestelefoon 
3b-elektromagneet 

2-spuitvoetbal 
6-flessenxylofoon 
4a-knikkerpot 
9a-raket 
10a-plopper 
13a,b-wegen 
 
Kaarten3: 
11b-ketting 
10b-slang 
14-schoenveter 
12a-petfles 
12b-krant 

 



48 
 

Invulformulier Onderzoeken 
 
1. De druk van de lucht in de opgeblazen ballon wil gelijk zijn met de omgeving. Daarom loopt de 
ballon: 
a. leeg 
b. vol 
c. vol water 
 
2. Je hebt ge”voet”bald met luchtdruk. 
 
3. Is het je gelukt de uitgerekte paperclip magnetisch te maken? Ja/nee 
Je hebt kleine deeltjes in de paperclip allemaal in de zelfde richting laten lopen. Daardoor werd de 
paperclip magnetisch. 
 
Is de spijker magnetisch geworden? Ja/nee 
We noemen dit een elektromagneet. 
 
4. De knikker, het water in de emmer en het koord; alle drie kregen ze te maken met centrifugale 
kracht. Een kracht die: 
a. stil staat; 
b. je naar buiten trekt: 
c. je naar binnen trekt. 
 
5. Wat verwacht je: wil het transport van geluid beter via de lucht of via een touw? 
Antwoord: 
Klopt dat met het resultaat?  ja/nee 
 
6. Gelukt ja/nee 
 
7. Gelukt? ja/nee 
 
8. Als je tussen de pingpongballen blaast, verwacht je dat je ze 
a. uit elkaar 
b. naar elkaar 
blaast. Het resultaat was: 
a. uit elkaar 
b. naar elkaar 
 
9. Controleer of het volgende bij jou klopt: 
In je oog zit een stukje waarmee je niet kunt kijken. We noemen het de blinde vlek. Het sterretje 
komt precies op de plaats van die blinde vlek. Daarom verdwijnt het sterretje. Als je bij het 
onderzoek met je linkeroog naar de ster kijkt, verdwijnt het rondje. 
 
10. De gootsteenontstoppers gaan moeilijk los door: 
a. lijm 
b. water 
c. luchtdruk 
 
11. a. Gelukt? Ja/nee. 
b. het aantal paperclips aan de ketting was: 
12. a Hoe kan dit? 
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b. Hoeveel keer kun je vouwen? 
 
13. Wat verwacht je? Wordt de kauwgum lichter/zwaarder? 
 
Het resultaat is lichter/zwaarder 
 
De reden: 

a. De suiker in de kauwgum is verdwenen. 
b. Er is suiker bijgekomen. 
c. Er is veel speeksel bij de kauwgum gekomen. 
d. Maagsap maakt de kauwgum zwaarder 

 
14. Gelukt? Ja/nee. 
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BOUWOPDRACHTEN 
 
Van de bouwopdrachten zijn aparte bestanden bijgevoegd: 
Waterraket (2 bestanden) 
Katapultraket 
Vliegtuigjes 

 
Waterraket  
 
De kinderen bouwen een waterraket om die vervolgens te lanceren.  
De waterraket kan worden beoordeeld op: 

kracht (hoe hoog komt de raket? = schatten. Of hoe lang blijft de raket in de lucht?), 
inventiviteit (iets bedacht en toegevoegd, bijvoorbeeld een parachute)  
en esthetiek. 

 

Materialen 

Opdrachtkaart 
Per leerling of per duo: 
PET-fles 
Materiaal om de fles er als een raket uit te laten zien en om de raket te versieren (gekleurd 
papier/karton) 
 
 
Voor de lancering: een geprepareerde kurk met ballenpompnaald/fietsventiel 
Fietspomp 
Een naald van een ballenpomp (in plaats van de naald van een ballenpomp kan voor een ventiel van 
een binnenband gekozen worden) 
Verloopstukje voor de fietspomp  
Handboortje 
Broodmes of zaag 
“Lanceerplatform” of een leerling houdt de raket vast. 
 
  

Voorbereiding 

Verzamel het materiaal. Bouw het lanceerplatform  

Prepareer de kurk. Snij met het broodmes/zaagje iets  van de kurk af. De naald van de ballenpomp 

moet uit de kurk kunnen steken. 

Boor met het boortje een gaatje in de lengterichting van de kurk. Zorg er voor dat het gaatje niet te 

groot is; de naald moet goed vast komen te zitten. Soms raakt de naald verstopt met kurk. Blaas hard 

in de naald om te ontstoppen. 

 

Veiligheid: 
Wijs de leerlingen op het volgende: 
De raket kan soms hard wegschieten, wees voorzichtig 
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Houd bij de lancering voldoende afstand 
Zorg dat er genoeg ruimte is om de raket af te kunnen schieten.  
Richt de raket niet op mensen of dieren 
 
Instructies  
Bij de bouw: 

Maak van de PET-fles een raket. 

 

Bij de lancering: 

Vul de fles voor een derde deel met water. 

Duw de kurk stevig in de fles.  

Draai het verloopstukje op de naald van de ballenpomp.   

Maak de fietspomp vast aan het verloopstukje (of aan het ventiel). 

 

Plaats de raket omgekeerd op het lanceerplatform. Pomp lucht in waterraket. Als de luchtdruk groot 
genoeg is schiet de raket de lucht in. 
 
 
 

Voor afbeeldingen zie de bestanden waterraket.
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PROGRAMMA - WOENSDAG 
 

ACTIVITEIT  DOELEN 

 

NDE-dag 

Snorkelen – water – hoornse plas 

Onlanden 

Vliegers oplaten 

 

De kinderen leren: 

-onderwaterwereld kennen; 

-zaken rond de natuur van de onlanden 

(her)kennen 

 

DIDACTIEK ORGANISATIE 

 
leren door te doen 

 

is in handen van de NDE. 

Harry Holsteijn – snorkelen 

Route en activiteiten van de onlanden volgens 

programma (rugzakjes) 

 
SCHEMA 
 
9.00 – programma doornemen + taakverdeling 
 
9.15  - de kinderen komen 
 
9.30 verzamelen op de tuin. Op de fiets naar de Hoornse plas en Onlanden. 
 
Nodig: 
-fietsen, 
-badkleding 
-handdoek 
-materiaal voor de Onlanden 
 
Deze dag kent twee grote activiteiten. In de Hoornse plas gaan de kinderen snorkelen en onderzoek 
doen onder water. Steeds in een groep van 20 kinderen. Wisselprogramma. 
 
Tijden: 
10.30-12.00 – eerste ronde 
13.00-14.30 vliegers oplaten 
14.30-15.30 tweede ronde 
 
Er wordt geluncht op het strand bij de Hoornse plas. Omdat de eindtijd van snorkelen, vleigeren niet 
gelijk is met die van de onlanden een flexibele tijd voor de lunch. 
 
Het is belangrijk dat de kinderen weten dat als ze wild in het water doen, ze veel verstoren en minder 
zullen kunnen zien. 
 
Op het strand worden de vliegers opgelaten. Mee gaat materiaal (gras) om de staart te kunnen 
verzwaren. Ook speel materiaal mee voor op het strand. 
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Het tweede onderdeel vormt de Onlandenroute, dit is een speurtocht op de fiets.. 
 
15.30 - Vertrek naar de tuin 
 
16.00 – afsluiting, kinderen naar huis 
 
16.30 –begeleiders: evaluatie verslaglegging van ervaringen 
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PROGRAMMA - DONDERDAG 
 

ACTIVITEIT  DOELEN 

 

DJO-dag 

activiteiten naar keuze. 

(8 hoofdcategorieën) 

 

De kinderen leren: 

-de activiteiten van DJO kennen; 

-ieder naar keuze technisch ontwikkelen van 

een product. 

 

DIDACTIEK ORGANISATIE 

 
leren door te doen 

 

is in handen van DJO. 

Bij iedere activiteit is ook één begeleider van de 

Zomerschool voor extra hulp aanwezig. 

 
SCHEMA 
 
9.00 – programma doornemen + taakverdeling 
 
9.15  - de kinderen komen  
 
9.30 – verzamelen op de tuin. Op de fiets naar De Jonge Onderzoekers, Dirk Huizingastraat. 
 
Plm. 10 uur – aankomst bij DJO 
 
10 – korte rondleiding door het gebouw 
 
Plm. 10.15-12 – eerste ronde 
(“kleine” activiteit) 
 
12 – lunch op het plein. 
 
12.30-15.30 – tweede ronde (met pauze van 14-14.30) 
(“grotere” activiteit) 
 
15.30 – op de fiets terug naar de tuin. 
 
16.00 – afsluiting, kinderen naar huis 
 
16.30 –begeleiders: evaluatie verslaglegging van ervaringen 
Definitieve evaluatie over inbreng van DJO en NDE. 
Opstellen van aanvullende stellingen voor ren-je-rot (vrijdag). 
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Voorbereiding:  
- begeleiders van de zomerschool lopen op een moment mee om te zien wat DJO inhoudt; 
-de begeleiders van de zomerschool worden op 18 juli over de diverse activiteiten verdeeld; 
-er worden van tevoren vier groepen samengesteld van 10 leerlingen, dit i.v.m. de rondleiding door 
het gebouw van De Jonge Onderzoekers.; 
-de kinderen moeten meteen na de rondleiding iets kiezen (vrije keuze).  
 
Afspraken met de kinderen: 
-het is geen hangplek, er wordt verwacht dat je actief zult zijn; 
-niet rennen i.v.m. veiligheid; 
-vraag of je iets mag gebruiken, pak het niet zo maar; 
-er zijn gevaarlijke apparaten; pas op; 
-je wens m.b.t. het werkstuk moet realistisch zijn, het moet in de tijd en bij je eigen vaardigheid 
passen; 
-bedoeling is iets moois te maken dat mee genomen mag worden 
-krijg je iets niet af, dan kan er een afspraak gemaakt worden hoe het vervolg zal zijn. 
 
Ieder onderdeel heeft een begeleider van de DJO en van ons. 
 
De onderdelen: 
Computers, Hout, Metaal, Klei, Elektronica, Papier/textiel, Mindstorms, Lab 
 
Ideeën wat de kinderen kunnen maken: 
 Mindstorms: -robot -nabouwen-programmeren (mag niet mee naar huis), werken aan een 
Knikkerbaan. 
 
Klei: (moet eerst 3 weken drogen voordat het gebakken kan worden):  
-thema bijvoorbeeld: 
-droomhuizen, -fantasiebeesten, werken op draaischijf 
 
Computer: 
-website bouwen, -gamemaker. Kan niet in een dag af. 
 
Elektronica: 
-discobol, -knipperlicht, -looplicht 
 
Hout: bijvoorbeeld 
-elastiekauto, -koelkastmagneet, -boemerang, -kistje met de geheime sluiting 
 
Metaal: 
-emailleren, -sieraden 
 
Papier/textiel 
-papier-maché, -tas bedrukken, -kussen maken, -vilten 
 
Lab: 
Afstemmen op het programma 
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PROGRAMMA - VRIJDAG 
  
 

ACTIVITEIT  DOELEN 

 

Gezamenlijk spel 
Bouwopdracht 
Samenstellen boekje 
Spelcircuit 
Tentoonstelling 
Barbecuw 
Ren-je-rot 
 

 

De kinderen leren: 
-presenteren; 
-een boekje samenstellen; 
-samenwerken, samen spelen; 
-stroomkring gebruiken in spelvorm. 
De kinderen worden getoetst op opgedane 
kennis. 

 

DIDACTIEK ORGANISATIE 

 
leren door te doen.  

 

Spelcircuit in groepen van 4 kinderen met een 

begeleider. 

Ren-je-rot – de gehele groep. 

Barbecue – hele groep (veiligheid) 

bouwopdracht (individueel) 

 
SCHEMA 
 
8.00 – programma doornemen + taakverdeling 
 
8.15 – programma klaar zetten 
 
9.15  - de kinderen komen 
 
8.30 - gezamenlijk spel – BIJ DE CIRKEL 
 
9.00 – bouwen – IN DE TENT/LESLOKAAL 
 
(10.0 – Reservemogelijkheid: vliegeren – VOETBALVELD) 
 
10.00 – de kinderen stellen hun boekje samen. 
              Afmaakronde.  Afmaken van bouwopdrachten, klaarboek, 
 
11.00 - Tentoonstelling opbouwen – IN EN ROND HET LESLOKAAL 
 
12.00 – barbecue BIJ LESLOKAAL  (klaarleggen van spelcircuit) 
 
13.00 - Spelcircuit – DOOR DE GEHELE TUIN EN OP DE VELDEN 
 
14.30 - Ren-je-rot – afscheid – BIJ DE CIRKEL 
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15.00 - ouders kunnen tentoonstelling bezoeken en kinderen meenemen - IN EN ROND HET 
LESLOKAAL. Kinderen leiden de ouders rond. 
Afsluiting - lancering van een paar waterraketten – BIJ DE SCHUUR 
 
16.00 – einde 
Verzamelen materiaal. Opruimen. 
Afspraken over wie de definitieve evaluatie van de afgelopen week samenstelt.
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Vrijdag-activiteiten 

Gezamenlijk spel 
Keuze uit aanbod. 
 
Bouwen 
Elektrospel 
Dr. Bibber 
Van deze bouwopdrachten zijn voor de stuurkaarten aparte bestanden aanwezig.  Bij het elektrospel 

geldt dat de kinderen zelf vraag-antwoorden mogen maken. Ze hoeven het dus niet te maken met de 

voorbeelden op de stuurkaart. 

Voor het bouwen van het elektrospel kun jer de volgende film bekijken: 

http://www.youtube.com/watch?v=bmGmJhutcyw 

Barbecue 
 
Spelcircuit 
-Siamese tweeling 
-Naar elkaar luisteren 
-Bamboestokken verleggen 
-Toren van satéprikkers bouwen 
-Emmer aan elastiek – hoeveel water overbrengen? 
-10 keer draaien – ballen in emmer 
-denkopdrachten (klaarboekje) 
-flessen omgooien 
-elkaar aan het lachen maken 
-waterrace 
-zakspringen 
-bliklopen 
-chips eten met mes en vork 
-blikgooien 
-ringwerpen (vsd) 
-Kruiwagen race 
 
Ren-je rot 
 
Tentoonstelling 
Van beide groepen wordt het materiaal tentoongesteld. 
Er is een verslag per dag gemaakt 
Foto’s – diareeks en geprint 
Werkstukken tentoonstellen 
Nodig: 
-laptop die aangesloten kan worden op het digibord om gemaakte foto’s in een diashow te kunnen 
projecteren. 
- …… 
Tijdens het bezoek van de ouders worden enkele waterraketten gelanceerd. 

http://www.youtube.com/watch?v=bmGmJhutcyw
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Spelcircuit 
 

ACTIVITEIT  DOELEN 

 

Een circuit met zeer afwisselende spelen. 
De kinderen lopen met een begeleider naar een 
station, lezen de opdracht en voeren de 
opdracht uit. 
 

 
De kinderen leren: 
-samen te werken, 
-samen te spelen. 
 

 

DIDACTIEK ORGANISATIE 

 
Leren door te doen. 

 

Begeleiders lopen ieder met een groepje 

kinderen mee. 

Stel groepen van 4 kinderen samen. 

 

 

 

De spelen: 
 

1. Kruiwagen race 

Nodig: 
-twee bekers 
-water 
De spelers vormen paartjes die samen een kruiwagen vormen. De ene speler gaat op zijn buik liggen 
en steunt op zijn handen. De andere tilt hem bij de voeten op. Na het startsein racen de kruiwagens 
naar een afgesproken plek. 
Het wordt moeilijker als de kruiwagen een beker water op zijn rug moet meenemen. 

 

2. Naar elkaar luisteren 

Nodig: 

 Stopwatch 

 2 Pylonnen 

 Ballen 

 Emmers 

 Materiaal voor het parcours waaronder een loopplank 

 Blinddoeken 
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Jij doet een blinddoek om en staat bij de eerste pylon.  Je wordt tien keer rondgedraaid. Je krijgt 

een bal. Dan op aanwijzingen van de anderen loop je het parcours (o.a. over een loopplank) en 

moet de bal in de emmer geplaatst worden. Aan het eind blinddoek af en snel terugrennen en de 

blinddoek aan de volgende geven. 

Wat is de totaaltijd van je groep? 

3. Bamboestokken 

Nodig: 

 20 Bamboestokken 

Leg de bamboestokken neer zoals is weergegeven 

 

 

Het hert kijkt naar links. Verplaats twee stokken zodat het hert naar rechts kijkt. 

 

 

 

Probeer hier zes driehoeken van te maken. Je mag maar twee stokken verplaatsen. De rest mag je 

niet aanraken. 

 

 

 

 

Verplaats vier stokken en houd 5 driehoeken over. 

 

 

 

 

Probeer van deze negen gelijke driehoeken vijf gelijke driehoeken te maken. Je mag vijf stokken 

verplaatsen. 
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4. Siamese tweeling 

 Stopwatch 

 Pylonnen/ blokjes 

 Hoepels 

 Touwtjes/doekjes 

Maak tweetallen en knoop twee benen aan elkaar vast (van allebei een been), zodat jullie als een 

Siamese tweeling aan elkaar vast komen te zitten. 

Maak om elke pylon die je tegenkomt 5 rondjes. En als je een hoepel tegenkomt moet je er allebei 

helemaal doorheen. 

Wie is het snelst in jullie groep? 

5. Zo hoog mogelijk 

Nodig: 

 Kookwekker 

 Spekjes 

 Satéprikkers 

Bouw in tien minuten een zo hoog mogelijke toren met spekjes en satéprikkers. 

6. Samenwerken met elastiek. 

Nodig: 

 Emmer met vier elastieken eraan 

 Twee emmers (1 volle en 1 lege) 

 Liniaal 

 Pylonnen 
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Vul de emmer met water. Jullie slalommen om de pylonnen naar de overkant. De emmer houd je 

vast met elastiek. Pak allemaal een elastiek. Bedenk een handige manier waarop jullie zo min 

mogelijk water morsen. Het gaat niet om de snelheid maar om de hoeveelheid water die jullie 

overbrengen.  

7. DRONKEN 

Nodig: 

Emmer 

Ballen 

Hoepel 

Blinddoek 

Doe een blinddoek voor. Draai 10 keer rond je as. Probeer hierna de ballen in de emmer/hoepel te 
gooien. 
 
8. FLESSENTIK 
Nodig: 
2 flessen 
emmer water 
bal 
 
Vul de flessen. Zet ze op vijf meter afstand van elkaar. Probeer de fles van je tegenstander om te 
gooien. Die moet eerst de bal pakken voor hij de fles mag recht zetten. Ondertussen kun jij proberen 
zijn fles leeg te gieten. Als hij je tikt moet je meteen stoppen en de fles weer neer zetten.-flessen 
omgooien 
 
9. KROM VAN DE LACH 
Steeds moet de groep één van de groep aan het lachen maken. Wie lukt het om het langst niet te 
hoeven lachen? 
 
10. RINGWERPEN 
Nodig: 
VSD-ringwerpspel 
 
Ringwerpen (vsd-spel) 
Gooi de ringen, noteer je score. 
 
11. BLIKGOOIEN 
Nodig: 
Blikken 
Pittenzakken 
 
In hoeveel worpen gooi je alle blikjes om? 
 
12. ZAKSPRINGEN 
Nodig: 
Twee jute zakken 
 
Probeer  springend in een zak zo snel mogelijk naar de overkant te komen en weer terug. 
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13. BLIKLOPEN (op tegels?) 
Nodig: 
twee blikjes met daaraan touw bevestigd 
Probeer lopend op blikken zo snel mogelijk naar de overkant te komen en weer terug. 
 
14. HMM, LEKKER 
Nodig: 
Borden 
Messen, vorken 
Chips 
 
Eet de chips met mes en vork. 
 
15. WATERRACE 
 
Mok 
Bord 
(emmer) Water 
 
Ga in een kring staan.  
Ronde 1: Pak een mok met water aan laat het tussen je benen gaan en geef het door. 
Ronde 2: Een bord gevuld met water. Geef steeds sneller het bord boven je hoofd aan elkaar door. 
 
16. Opdracht voor als je klaar bent: maak de opdrachten in het klaarboek.
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Ren-je-rot 

 
Stellingen over de afgelopen week. 
 
Instructie: 
Er zijn stellingen waarop met ja of nee geantwoord kan worden.  
Voor ja ga je in het ene vak en bij nee in het andere vak staan. 
De spelers die een goed antwoord geven, mogen verder spelen, de anderen doen even niet meer 
mee.  
Het spel kent steeds ronden van vijf stellingen.  
Na vijf stellingen mogen alle leerlingen weer mee doen aan de volgende ronde. 
 
Lees stellingen op en laat de kinderen iedere keer in een vak naar keuze plaats nemen. Geef het 
juiste antwoord en vervolg het spel met de kinderen die een juist antwoord gaven. 
 
Mogelijkheid: 
Denkopdrachten voor groepsoverleg. 
De leiders van de groepen die een goed antwoord hebben, ontvangen een bal (of fiche). Wie heeft 
aan het slot van het spel de meeste ballen? 
 
Aanvullen: 
Je kunt zelf aan de hand van het programma van de week stellingen toevoegen (bijvoorbeeld: wat 
heeft veel indruk gemaakt bij de DJO en NDE?) 
 
Keuze uit de stellingen: 
 
n- Bernou is 18 jaar oud 
j- Een waterraket werkt door de hoge luchtdruk 
n- De naalden van een spar zitten in groepjes van twee aan een tak. 
j- Nooroostenwind komt vanuit het noordoosten. 
j- Lucht geleidt geluid slechter dan touw. 
j- Bij centrifugale kracht gaat de kracht naar buiten. 
n- Een kompasnaald wijst altijd naar het westen. 
j- Een ballon loopt leeg omdat de druk van de lucht in evenwicht wil zijn met de omgeving. 
n- Onze leraar bij het snorkelen heet Roelof. 
n- Een spin heeft zeven poten. 
n- Een lavasteen komt uit een lavalamp. 
n- Je hartslag neemt af als je touwspringt. 
j- Schiermonnikoog is een waddeneiland. 
j- Een egel heeft rond de 6000 stekels. 
n- De vliegenzwam is een bruine paddenstoel. 
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VOOR GEZAMENLIJKE MOMENTEN: 
 
Dans (met bewegingen) de  
-vogeltjesdans 
-macarena 
-plopdans 
 
In een rij allemaal de benen gespreid. De laatste kruipt door de benen naar voren en sluit daar aan. 
 
Water doorgeven 
 
Zie: spelen 
 
Energizers uit het boek.
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SLECHT WEERPROGRAMMA 
 
Hier kunnen de NDE-kisten ingezet worden. 
 
Andere activiteiten: 
 
Energiekwartet maken 
 
Scrabble rond een thema 
 
Beroepen raden 
 
Alleen dialogen - Hoorspel – Nodig cassetterecorder met microfoon. Bedenk een verhaal over een 
avontuur in de ruimte of dat de marsmannetjes hier komen. Speel dit spel met je stemmen. Iemand 
die niets ziet, alleen maar hoort moet kunnen begrijpen wat er gebeurt. Je mag niks uitleggen, alles 
moet door een dialoog verteld worden. 
 
Rol iemand in wc-papier. Maak je los zonder je handen te gebruiken. 
 
Bedenk een liedje op de melodie van vader Jacob 
 
Draai 20 rondjes rond je vinger en loop in een rechte lijn vijf stappen. Meet de afwijking. 
 
Knoop in een touw (ook in spelcircuit) 
Pak het touw aan beide uiteinden vast met duim en wijsvinger en probeer een knoop in het touw te 
leggen. Je mag je vingers niet los laten van het touw. 
Wat hebben jullie nodig: 
4 Touwtjes van 70 cm 
 
Zo hoog mogelijk (ook in spelcircuit) 
Zet de kookwekker op 10 minuten en bouw een zo hoog mogelijke toren. Denk goed na over de 
constructie die je gaat bouwen. 
Wat hebben jullie nodig: 
Spekjes 
Satéstokjes 
Kookwekker 
 
Maak een boot die echt kan drijven 
Kan jij een boot maken van weinig materialen die ook nog kan drijven? Natuurlijk gaan we dit ook 
echt testen. 
Wat hebben jullie nodig: 
Verschillende materialen om de boot te maken zoals karton, wc rollen. 
Lijm 
Plakband 
Scharen 
 
Pingpongballetje uit de hals van de fles blazen 
Kan jij uit de hals van een petfles een pingpongballetje blazen? Het lijkt heel makkelijk, maar het is 
moeilijker dan je denkt. Probeer het maar eens. 
Wat hebben jullie nodig: 
4 halzen van petflessen (afgeknipt) 
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4 pingpongballetjes 
 
Wanneer kun je de munt in een bakje niet meer zien? 
Plak onderin twee bakjes een munt. Twee personen gaan zitten en schuiven de bakjes van zich af tot 
ze de munt niet meer kunnen zien. Wat denken jullie dat er gebeurd als je nu water in het bakje 
doet? Geef eerst antwoord en giet dan langzaam water in de bakjes. 
Wat hebben jullie nodig: 
Twee bakjes 
Twee munten 
Water 
 
Pijl door het water 
Teken op een papier een pijl naar links. Vul een potje of een glas met water en hou het papier 
hierachter. Wat denk je dat er gebeurt als je je hoofd naar achteren beweegt? Geef eerst een 
antwoord en probeer het dan uit. En wat zien jullie?  
Wat hebben jullie nodig: 
Jampotje of glas 
Papier 
Stift 
 
Krimpende munt 
Leg een munt op het midden van een stuk papier en trek deze over met een potlood. Knip het rondje 
uit en probeer de munt door het gat heen te krijgen. Je mag het papier niet scheuren. Lukt het echt 
niet? Dan mag je het papier doormidden vouwen, zodat het gat ook gevouwen is. Probeer het nu nog 
een keer. 
Wat hebben jullie nodig: 
Papieren 
Vier munten 
Schaar 
Potlood 
 
Drie ringen 
Pak allemaal een wit A4 papier en knip uit de lengte van een A4 papier 3 gelijke stroken van 2 cm dik. 
Voor je hier ringen van gaat maken moet je bij elke ring eerst iets doen. Bij de eerste ring mag je de 
uiteinden gewoon aan elkaar vastplakken. Bij de tweede ring draai je de strook één slag en plak je de 
uiteinden aan elkaar vast. Bij de derde ring draai je de strook twee slagen voor je het aan elkaar vast 
maakt. Nou heb je drie ringen voor je liggen. Pak een schaar en knip de ringen in de lengte door. De 
ringen zijn 2 cm dik, dus bij de eerste ring hou je twee ringen van 1cm dik over. Maar wat hou je over 
bij ring 2 en ring 3? 
Wat hebben jullie nodig: 
A4 papieren 
Linialen 
Lijm 
Scharen 
 
Muntje in het likeurglaasje 
Pak een likeurglaasje (klein glaasje) en stop deze onderin een grote pot. Vul de pot met water en pak 
een aantal muntjes. Probeer nu de muntjes vanaf de bak met water in het likeurglaasje te krijgen. 
Wie lukt het als eerste? 
Wat hebben jullie nodig: 
Grote pot 
Likeurglaasje 
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Muntjes 
 
Maak je eigen memoriespel 
Knip uit een vel papier allemaal gelijke vierkanten (een even aantal) bijvoorbeeld 10, 12 of 14. Teken 
elke keer op twee vierkante velletjes papier dezelfde tekening. Als je op alle vierkantjes een tekening 
hebt gemaakt kun je het spel gaan spelen. Leg alle papiertjes met de afbeelding naar beneden. Draai 
om de beurt twee kaarten om. Als je twee gelijke kaarten hebt mag je ze pakken en op een stapel 
voor je neer leggen. Wie aan het einde de meeste kaarten heeft is de winnaar. 
Wat hebben jullie nodig? 
A4 papier 
Potloden/ stiften 
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ALGEMENE SPELEN 
 
Ik zit 
Spelers zitten in cirkel op een stoel. Eén persoon staat in het midden. Er is één vrije stoel.  
De eerste speler links van de vrije stoel gaat op de stoel zitten en zegt: "Ik zit". Er is nu een  
andere stoel vrijgekomen. De speler links van deze stoel gaat erop zitten en zegt: "In het  
gras". Weer komt er een andere stoel vrij. De speler links ervan gaat erop zitten en zegt:  
"naast [naam]". De genoemde speler gaat op de vrijgekomen stoel zitten. Nu moet de speler  
in het midden proberen om te gaan zitten op de laatst vrijgekomen stoel voordat de eerste  
speler links erop gaat zitten en zegt: "Ik zit". Degene die niet kan gaan zitten komt in het  
midden.  
 
Moordenaartje Om de deelnemers in de sfeer te brengen vertelt de begeleider een verhaal over een 
klein  
dorpje waar een moordenaar het leven onveilig maakt. Een kind gaat op de gang, dit kind is  
de politie. In de klas wordt besproken wie van de kinderen de moordenaar zal zijn. De  
moordenaar probeert met knipoogjes de andere kinderen te doden. De politie komt van de  
gang en gaat in het midden van de kring staan. De politie moet raden wie de moordenaar is.  
Het kind wat een knipoogje krijgt valt dood neer.   
 
Alibispel 
Je vertelt dat er een vreselijke misdaad heeft plaatsgevonden. Je vertelt tijdstip, daad en plaats. 
Eén kind is de dader, een ander verschaft het alibi. Ze gaan apart zitten en verzinnen samen een 
verhaal dat de onschuld moet aantonen (waar ze waren, wat ze deden, etc.). Apart van elkaar 
worden ze door de groep verhoord. Hun antwoorden moeten precies het zelfde zijn. Zijn  de 
antwoorden identiek steeds een punt voor de dader en klopt het niet steeds een punt voor de politie 
(de ondervragers). 
 
Ik ga op reis  
De deelnemers zitten in de kring. Nummer 1 zegt: ik ga op reis en ik neem mee.’  
Vervolgens laat hij zien wat hij meeneemt. Bijvoorbeeld een tandenborstel door het  
tanden-poets-gebaar te maken. Speler 2 zegt: ík ga op reis en ik neem mee.’ Nu  
beeldt deze speler eerst de tandenborstel uit en laat vervolgens zien wat hij eraan  
toevoegt. Bijvoorbeeld de poes. Hij maakt dit duidelijk door een denkbeeldige poes te  
aaien. Het is de kunst om steeds in de goede volgorde en met duidelijke gebaren te  
laten zien wat ieder meeneemt. De groep moet ook niet te groot zijn, anders moet  
men te lang op elkaar wachten. Je kunt de gebaren ook vervangen door gewoon het  
woord te zeggen.  
 
Drie op een rijtje  
Drie personen gaan op een rijtje staan en nemen een bepaalde houding aan. Ze blijven als  
bevroren in die houding staan. Een vierde persoon bekijkt  de drie goed en verlaat de ruimte.  
Drie andere deelnemers veranderen snel wat aan de ‘standbeelden.’ Een houding, een  
kledingstuk, een gezichtsuitdrukking. De buitenstaander wordt binnengeroepen en moet nu  
in een aantal seconden opsporen wat er aan de ‘standbeelden’ veranderd is.   
 
Het vraagspel   
De groep splitst zich in tweetallen. Elk tweetal mag vier minuten lang aan elkaar vragen  
stellen over hobby's, afkomst, leeftijd, naam, familie, etcetera.Na vier minuten mogen er  
geen vragen meer worden gesteld. De spelleider stelt nu een vraag over je partner, deze  
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vragen kunnen over van alles gaan. Zonder te vragen of te kijken schrijf je het antwoord op.  
Als iedereen het antwoord heeft opgeschreven, controleren de partners elkaars antwoord. Is  
het antwoord goed, dan krijg je een punt. Als het fout is, krijg je geen punten. Als dat is  
gebeurd, gaat iedereen een andere partner zoeken, en start het verhaal opnieuw. ZO doe je  
het in totaal vijf keer (iedereen heeft elke keer een andere partner). Aan het eind gaat  
iedereen staan. De spelleider gaat dan vragen wie er een vraag goed heeft. Iedereen die  
een of meer vragen goed heeft, blijft staan, heb je geen vragen goed, dan ga je zitten. ZO  
gaat de spelleider door. Degene die de meeste vragen goed hebben, blijven dus het langste  
staan.  

Handjeklap 

Alle spelers staan in een kring. Eén speler klapt eenmaal in zijn handen. De speler rechts van hem 
doet dit ook. dit gaat zo de kring rond. Op het moment dat een speler tweemaal achter elkaar in zijn 
handen klapt, verandert de richting van het klappen. Er wordt nu met het klappen linksom door de 
kring gegaan. Zo probeer je dit steeds sneller te doen. 
Varieer door naar de overkant te klappen, goed oogcontact is hierbij belangrijk. Of varieer door twee 
klappers door de kring te laten gaan.  
 
Lama en kangoeroe 
Maak een kring. De spelleider begint en zegt tegen de speler links van hem: "Mijn oom is naar zuid-
amerika geweest en daar heeft hij een lama gezien". 
De linker speler antwoord: "Een wat?" 
De spelleider antwoord: "Een lama" 
De linker speler: "Oh, een lama" 
Nu herhaalt het verhaal zich tussen de linker speler en de speler daar weer links van. Maar let op, als 
speler drie een vraag aan speler twee vraagt, vraagt speler twee deze vraag weer aan de spelleider. 
De spelleider antwoord aan speler twee en speler twee antwoord op zijn beurt weer aan speler drie. 
Zo gaat dit verder de kring door. 
Intussen begint de spelleider een nieuw gesprek, met zijn rechter buurman. 
"Mijn tante is naar australië geweest en heeft daar een kangaroe gezien" 
"Een wat?" 
"Een kangaroe" 
"Oh, een kangaroe" 
Dit verhaal gaat rechtsom de kring door. 
Dit spel wordt pas echt verwarrend als de verhalen elkaar gaan kruisen aan de overkant van de kring.  
 
Levende machine 
Een speler begint met het maken van een repererend geluid en een beweging van een zelfverzonnen 
machineonderdeel. Een volgend persoon sluit zich hierbij aan met een eigen geluid en beweging. Zo 
sluiten alle spelers zich om beurten aan. Als alle onderdelen zijn samengevoegd kan het tempo 
worden opgevoerd tot een maximum waarna de machine weer langzaam tot stilstand komt.  
 
Lichaamsdelen en getallen 
Alle spelers lopen door elkaar heen. De spelleider roept op een gegeven moment een lichaamsdeel 
en een getal. De spelers vormen dan zo snel mogelijk een groepje waarin dat aantal lichaamsdelen 
elkaar raken. 
Dit kan enkele keren met verschillende lichaamsdelen en verschillende getallen worden herhaald.  
 
Ranonkeltje ranonkeltje 
Alle spelers zitten in een kring. Er zijn twee spelleiders nodig die het spel kennen (A en B). Vertel de 
spelers dat je door middel van telepatie kan communiceren. Om dit te bereiken heb je een 
toverspreuk nodig. Als A deze spreuk uitspreekt moet iedereen wel stil zijn: "Ranonkeltje ranonkeltje, 
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luister naar het eerste woord en geef hem of haar een hand die ik een hand zal geven. Hierna gaat B 
weg. A geeft nu een speler in de kring een hand, waarna B wordt teruggeroepen. Na aandachtig te 
hebben rondgekeken geeft B dezelfde speler een hand. 
Nadat de spreuk is uitgesproken wacht je tot de eerste in de kring die iets zegt, dit is de speler die de 
hand zal krijgen. Hoesten en lachen tellen niet. Beide spelleiders weten zodoende welke speler een 
hand zal krijgen. Zorg er voor dat er na de spreuk weer gepraat mag worden, dit voorkomt zwijgen 
van iedereen.  
 
Reageren op geluidsignalen 
De spelers maken tweetallen. De tweetallen spreken een geluidsignaal af. De één sluit zijn ogen, de 
ander gaat op een afstand staan en maakt het geluidsignaal. De speler met gesloten ogen moet op 
het geluid aflopen. Hij wordt dus blind door de ruimte geleid, waarbij de ander ervoor moet zorgen 
dat hij nergens tegenaan botst.  
 
Boompje verwisselen (met blokjes) 
Zoek in het bos of het park een aantal bomen die bij elkaar staan. De spelers gaan elk bij een boom 
staan. Eén speler heeft geen boom. Op een afgesproken teken wisselt iedereen van boom. De speler 
zonder boom probeert op dat moment een boom te bemachtigen. Als dit lukt blijft er vanzelf een 
nieuwe speler zonder boom over.  
 
Dartboard 
Teken op de grond 5 cirkels om elkaar. De grootste ongeveer één meter in doorsnede. Elke cirkel 
heeft een andere waarde. Op vijf meter van de cirkels is de startlijn. De spelers hebben elk drie 
denneappeltjes of iets dergelijks Die worden om beurten in de cirkels gegooid, waarna de punten 
genoteerd worden. Als alle denneappels gegooid zijn heeft degene met de meeste punten 
gewonnen.  
 
Boter, kaas en eieren "life" 
Trek op de grond een rooster van vier bij vier vakken. Met zes of acht spelers vorm je twee teams, de 
kruisjes en de rondjes. De spelregels zijn hetzelfde als voor het spel op papier. Om beurten gaat één 
van de spelers van elk team in een willekeurig vakje staan. het team dat als eerste drie van zijn 
spelers op een rij krijgt, scoort een punt.  
 
Jager en prooi 
Alle speler staan naast elkaar achter een lijn. Ze krijgen de naam van een dier. Als de spelleider de 
naam van een dier roept, rennen alle dieren zo snel mogelijk naar de overkant. De speler die de 
naam van het genoemde dier heeft probeert intussen zo veel mogelijk medespelers te tikken. 
De jager is nu dus zijn prooien aan het vangen. Het aantal gevangen prooien worden geteld en het 
spel begint opnieuw. Welke jager vangt de meeste prooien?  
 
Letterrooster 
Elke speler tekent een rooster van vijf bij vijf hokjes. Om beurten zeggen de spelers een letter, die ze 
allemaal ergens in hun rooster moeten plaatsen. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk woorden te 
vormen. Dit mag zowel horizontaal als vertikaal. Denk dus goed na waar je de letters neerzet. Als het 
rooster vol is worden de punten geteld. Elke letter van een goed geschreven woord is één punt 
waard.  
 
Lijnenquiz 
In het zand worden lijnen getrokken, op één meter van elkaar. Als er geen zand is kan je ook lijnen op 
de stoep tekenen. Alle spelers staan naast elkaar achter de startlijn. De spelleider stelt een vraag. De 
speler die als eerste een goed antwoord op de vraag geeft mag een lijn vooruit springen. Als het 
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antwoord fout is moet de speler een lijn achteruit springen. Wie bereikt als eerste de laatste lijn?  
 
Muizenvangst 
Alle spelers staan in een kring met hun handen op de rug. Eén speler is muizenvanger en staat in het 
midden van de kring. Het muisje is een kleine bal of iets dergelijks. In de kring wordt de muis achter 
de ruggen van de spelers doorgegeven. De muizenvanger probeert door goed te kijken waar de muis 
op dat moment is. Als hij het juist heeft wordt iemand anders de muizenvanger.  
 
Natte voeten 
Teken een cirkel op de grond met een doorsnede van ongeveer één meter. Die cirkel stelt een plas 
water voor. De spelers geven elkaar een hand en vormen een grote kring om de waterplas. Na het 
startsein proberen de spelers door te trekken de spelers aan de overkant in de plas te krijgen. Wie 
"natte voeten" krijgt door in de plas te stappen moet de kring verlaten. De speler die het langst op 
het droge kan blijven wint.  
 
Nummerbal 
Verdeel de spelers in twee teams. Elk team geeft zijn spelers een nummer, te beginnen bij één. De 
teams stellen zich tegenover elkaar op. De spelers staan naast elkaar achter de achterlijn. In het 
midden van het speelveld ligt een bal. Nu kan het spel beginnen. 
De spelleider roept een nummer. De twee spelers uit elk team met dat nummer proberen zo snel 
mogelijk bij de bal te komen. Wie als eerste bij de bal is trapt hem weg. De andere speler gaat de bal 
snel halen. Intussen rent de speler die de bal heeft weggetrapt van de middellijn naar de achterlijn 
waar zijn team achter staat. Voor iedere keer dat hij bij de achterlijn komt scoort hij een punt voor 
zijn team. Pas als de speler die de bal gaat halen, de bal op de middellijn legt moet hij stoppen met 
rennen. 
De spelleider noemt nu een nieuw nummer. Welk team heeft als eerste vijftig punten?  
 
Trek- en sleurkamp 
Teken op de grond twee vierkanten waar de spelers ruim in kunnen staan. De spelers vormen twee 
teams. Elk team gaat in een eigen "kamp" staan. Na het startsein proberen ze spelers van het andere 
team in hun kamp te trekken zonder zelf in het "kamp" van de tegenstander te gaan staan. Pas als 
een speler met twee voeten in het kamp van de tegenstander komt is hij "gevangen" en gaat hij 
meehelpen met het andere team.  
 
Boer en koe 
Twee spelers worden geblinddoekt. De ene is boer, de andere zijn koe. Ze staan op een afstand van 
elkaar. De koe gaat zitten en roept éénmaal "boe". De boer gaat op zoek. De koe mag van plaats 
veranderen, dan moet hij wel weer "boe" roepen. 
Het spel is afgelopen als de boer de koe heeft getikt of als de tijd om is.  
 
Haasje tikken 
Alle spelers lopen rond. Er is een tikker. Als hij iemand getikt heeft moet die speler stil blijven staan 
en voorover buigen, met zijn handen om zijn enkels en zijn kin op zijn borst. Deze speler kan verlost 
worden als iemand een haasje over over hem maakt.  
 
EILANDSPEL 
SOORT SPEL 
Opvulspel 
Buiten/Binnen 
BENODIGDHEDEN 
Een afzetlint en haringen om het vast te zetten. 
SPELREGELS 
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Het spel is een variant op de stoelendans. 
Teken een eiland (=cirkel) op de grond waar alle kinderen net in passen. Laat iedereen 
achter elkaar om het eiland heen lopen. Op een gegeven moment roept iemand van de 
leiding 'Haaien!!', of iets dergelijks. De kinderen hebben dan 10 seconden om op het eiland te 
komen. Wie er na 10 seconden niet op staat, valt af. Nu is dit een zeer bijzonder, tropisch, eiland, dat 
langzaam kleiner wordt. Teken een kleinere cirkel in het eiland. De overgebleven kinderen gaan weer 
rond het eiland lopen/zwemmen. Tegelijkertijd vegen ze het oude eiland uit. Na verloop van tijd 
roept de leiding weer 'Haaien!!' etc. Uiteindelijk houd je een eiland over waar net één schoen in past. 
Als de laatste kinderen elkaar een beetje helpen kun je hier wel met drie personen op staan (op 
elkaars nek zitten enzo). 
 

MOORDENAARTJE 
SOORT SPEL 
Opvulspel 
Buiten/Binnen 
SPELREGELS 
Er is een detective van moordzaken, die eventjes de gang op moet. Dan wordt er een 
moordenaar aangewezen, en kan de detective binnenkomen. De moordenaar knipoogt nu stiekem 
naar de slachtoffers die dood neervallen. De detective moet er achter zien te 
komen wie de moordenaar is voordat iedereen dood is. De moordenaar wordt in de 
volgende ronde de detective. 

VRIESTIKKERTJE 
SOORT SPEL 
Opvulspel 
Binnen/Buiten 
SPELREGELS 
Als iemand getikt wordt bevriest die persoon totdat er iemand onder zijn benen doorkruipt. 
Het spel is afgelopen als iedereen bevroren is. Het speelveld moet klein zijn anders duurt 
het erg lang. 

LEVENDE STOELENDANS 
SOORT SPEL 
Opvulspel 
Binnen/ buiten 
SPELERS 
Alle deelnemers in en kring 
BENODIGDHEDEN 
Geen 
SPELREGELS 
Ik neem aan dat je je nog wel kan herinneren hoe de stoelendans gaat. Maar nu zijn er 
geen stoelen nodig. De binnenste kring bestaat uit alleen maar jongens, die met de klok 
meelopen(dansen) op de muziek. In de buitencirkel lopen de meisjes de andere kant op. Er is 1 
meisje meer dan er jongens zijn, dus als de muziek stopt moet elk meisje erg snel een jongen zoeken. 
Natuurlijk draai je de rollen regelmatig om.. 
 
COMMANDO PINKELEN 
SOORT SPEL 
Opvulspel 
Ochtendgym 
Binnen/ buiten 
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SPELERS 
Alle spelers in een kring 
SPELREGELS 
De generaal geeft de groep commando’s. Als de generaal eerst commando zegt moeten de kinderen 
het uit gaan voeren( commando pinkelen). Zegt de generaal alleen het commando zelf(pinkelen), dan 
moeten de kinderen verder gaan met hetgene waar ze mee bezig waren.Wie in de fout gaat is af. Kan 
ook gebruikt worden als ochtendgymnastiek. 
Commando voorbeelden: 
Pinkelen, hol, bol, plat, zwemmen, vliegen, trappelen, staan, zitten enz. 

BALLONTRAPPEN 
SOORT SPEL 
Opvulspel 
Binnen/ buiten 
SPELERS 
Twee teams 
BENODIGDHEDEN 
Ballonnen in twee kleuren 
Touwtjes 
SPELREGELS 
Markeer een klein veld en maak twee teams, iedere speler krijgt een ballon aan zijn enkel met de 
kleur van zijn team. Op het teken van de scheidsrechter moeten de teams elkaars ballonnen kapot 
trappen. Het team dat het eerste zonder ballonnen zit verliest. 
 

WIE BEN IK? 
SOORT SPEL 
Weet/raadspel 
Binnen/buiten 
SPELERS 
6 groepen 
BENODIGDHEDEN 
Bordjes met namen van voorwerpen/personen 
(eventueel bijbehorende voorwerpen) 
Spelleider 
Grote klok of stopwatch 
Scorebord 
Standaard voor de onderwerp-bordjes 
VOORBEREIDINGEN 
Plaatsen maken voor alle teams. (kring) 
Plaats maken voor spelleider. (centraal) 
Scorebord en klok plaatsen. 
Team-combinaties maken. 
SPELREGELS 
Een aantal groepen speelt tegen elkaar. Bijvoorbeeld: Groep 1 krijgt voor zich een 
bordje/kaartje, met daarop de naam van een persoon of een voorwerp. Deze groep mag dit kaartje 
niet kunnen lezen. De andere groepen wel. Groep 1 moet nu gaan proberen dit onderwerp te raden. 
Daarvoor moet een andere groep (b.v. groep 2) drie aanwijzingen geven. Dan kan groep 1 een halve 
minuut lang vragen stellen aan de andere groep, over hun onderwerp. Dan mag groep 1 een ‘schot 
voor de boeg’ wagen. Is het onderwerp dan nog niet geraden, dan geeft de spelleider nog een laatste 
aanwijzing. Of er wordt een voorwerp getoond dat bij het onderwerp hoort. Daarna mag groep 1 nog 
twee minuten lang proberen het onderwerp te raden, door vragen te stellen. Het aantal 
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overgebleven seconden is dan het aantal verdiende punten. Nu gaat er een andere groep spelen. 
Bijv. groep 3 gaat raden en groep 4 geeft aanwijzingen. Zo moet er een aantal (logische) combinaties 
van groepen gemaakt worden. 
1. 3 cryptische omschrijvingen 
2. 30 sec. vragenronde 
3. schot voor de boeg 
4. voorwerp/aanwijzing 
5. 120 sec. vragenronde + raden 
Steeds is het aantal overgebleven seconden de score 

GANZENBORDEN MAKEN 
SOORT SPEL 
Creatief 
Buiten/binnen 
(Vooral geschikt voor jonge leeftijd.) 
SPELERS 
4 groepen 
BENODIGDHEDEN 
Grote vellen papier/karton. 
Gekleurd papier. 
Knip- en plakspullen. 
(eventueel tijdschriften.) 
VOORBEREIDINGEN 
Groepen maken. 
SPELREGELS 
Er wordt per groep een Ganzenbordspel gemaakt. Na afloop spelen de groepen 
elkaars spel. 

TWISTER 
SOORT SPEL 
Lenigheidsspel 
Binnen/buiten 
SPELERS 
1 Groep 
BENODIGDHEDEN 
Twisterlaken (10m x 4m) 
Twisterrad 
SPELREGELS 
Alle deelnemers gaan tegelijk op het grote twisterlaken met gekleurde stippen. Elke 
deelnemer staat met zijn voeten (bloot) op een rode en een gele stip. 
Daarna draait de spelleider aan het rad en zegt bijv. rechtervoet op groen. Dan probeert 
iedereen zonder te vallen zijn rechtervoet op groen te zetten. Wie valt is af. Als er nog een paar over 
zijn dan zijn dat de winnaars. Je kunt ze ook verplaatsen zodat ze allemaal dichter op elkaar komen te 
staan. 
 
LEVEND MASTERMIND 
SOORT SPEL 
Opvulspel 
Renspel 
Concentratie en samenwerking 
SPELERS 
Groep verdeeld in tweetallen of groepjes van min. 4 en max. 5 deelnemers 
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BENODIGDHEDEN 
Zoveel borden als groepen met daarop oplopende nummers of op ieder bord een spelopdracht 
Een aantal codes van vier cijfers op een papiertje 
VOORBEREIDINGEN 
De borden met cijfers of opdrachten maken en neerzetten op een speelveld 
Groepen maken 
Codes maken en opschrijven 
Spel uitleggen 
SPELREGELS 
Ieder groepje krijgt een code, zij weten deze code niet. Deze code staat bij de spelleider op papier. Zij 
gaan nu steeds vier opdrachten uitvoeren in een bepaalde volgorde. Deze 
volgorde zou de code moeten zijn. Door na iedere ronde van vier tegen de spelleider te 
zeggen welke volgorde gedaan is kun je achter de code komen. De spelleider verteld welke cijfers op 
de goede plek staan en welke niet. Je kan het spelen met formulieren waar de groep op in- kan vullen 
welke codes ze gehad hebben en welke cijfers goed zijn, maar bij een intelligente groep is het leuker 
om het uit het hoofd te laten doen. 
I.p.v. opdrachten kun je er een renspel van maken door nummerbordjes neer te zetten waar om 
heen gelopen moet worden in de volgorde van de code. Het is dan de lol om met jouw groepje zo 
snel mogelijk je code te achterhalen. Hierbij staat de spelleider achter de lijn waar gerend wordt als 
ze terugkomen van een rondje rennen vertellen ze de code en de spelleider verteld wat goed is en 
wat nog op de goede plek moet. Gebruik hiervoor je chefs omdat het vaak zo snel gaat dat je nooit 
alle groepen tegelijk kan helpen. 
 
GANZENVANGEN 
SOORT SPEL 
Opvulspel 
Buiten/Binnen 
SPELERS 
Eén grote groep of twee kleinere groepen 
SPELREGELS 
De groep gaat in een kring op de grond zitten. Eén persoon is de jager en die loopt om de kring heen. 
De jager tikt kinderen op het hoofd en noemt ze eend of gans. Als iemand gans wordt genoemd moet 
de gans de jager tikken. De jager moet zonder getikt te worden op de plaats van de gans gaan zitten. 
De gans wordt dan de jager. Als de jager wel getikt wordt moet deze in het midden gaan zitten. De 
gans gaat daarna verder met jagen. De persoon in het midden mag er pas uit als een andere jager 
getikt wordt. Je kunt ook doorgaan tot iedereen in het midden van de kring zit. 
 
SAMOERAI 
SOORT SPEL 
Opvulspel 
Buiten 
BENODIGDHEDEN 
Een samoerai zwaard 
SPELREGELS 
In het midden van de cirkel staat iemand met een opgerolde krant of een rubber zwaard, oh sorry, ik 
bedoel natuurlijk een Echt Samurai Zwaard. Hij mag er op twee manieren mee slaan; op hoofd-
hoogte en op knie-hoogte. Roep Hoeoeoe-aai ! Of een andere kreet die jeerg Japans vindt klinken. 
Als de Samurai op hoofdniveau zwiept, moet je snel bukken of je kop ligt eraf, en als ie laag zwiept 
kun je maar beter in de lucht springen ! Als je je vergist dan lig je natuurlijk helemaal in tweeën! In 
het begin gaat het zwaard de cirkel langzaam rond, om de mensen te laten wennen. Trouwens, de 
Samurai raakt niemand ècht. Een goeie warming-up! 
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BEROEMDE KOPPELS 
SOORT SPEL 
Opvulspel 
Kennismaking eventueel 
Binnen/ buiten 
BENODIGDHEDEN 
Naamkaartjes van beroemde duo’s 
SPELERS 
Alle deelnemers 
SPELREGELS 
Maak naamkaartjes van beroemde stelletjes/duo’s. Als de groep aankomt, krijgt iemand een naam 
op zijn of haar rug. Die kan dit dus niet lezen en de anderen mogen alleen vragen beantwoorden met 
ja of nee (is het een echt figuur, is het een vrouw enz). Het eerste paar dat elkaar vindt wint. Het is 
leuk, breekt de sfeer en activeert mensen. 
 
HINTS 
SOORT SPEL 
Quiz 
Binnen/buiten 
SPELERS 
4 Groepen 
BENODIGDHEDEN 
Titels 
Tribune 
Presentatoren 
VOORBEREIDINGEN 
Titels verzinnen 
Bouwen tribune 
SPELREGELS 
De bedoeling is dat een titel uitgebeeld wordt zonder te spreken. Hiervoor zijn de bekende gebaren.. 
Om de beurt komt een deelnemer, van de groep die aan de 
beurt is, naar voren om een titel uit te beelden. Hiervoor heeft hij anderhalve minuut de tijd. Is de 
titel dan nog niet geraden, dan mag de volgende groep het zeggen. Daarna groep 3 en als laatste 
groep 4. Na de eerste titel komt een vertegenwoordiger uit groep 2 naar voren om de volgende titel 
te spelen enz. 
Punten: 
Titel geraden binnen een minuut: 15 punten 
Titel geraden na een minuut: 10 punten 
Titel van een andere groep geraden: 10 punten 
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MATERIALENLIJST 

 
ALGEMEEN 
 
Fluitje o.i.d. om iedereen te kunnen bereiken voor het verzamelen 
 
Tent met vloer 
 
Voor de SPELEN; zie de uitgekozen spelen. 
 
Voor de DEMONSTRATIEPROEF; zie het betreffende onderdeel 
 
OPENING 
Nodig: 
? 
 
BARBECUE 
Nodig: 
Houtskool 
Etenswaar 
 
VUUR EN BROOD 
Nodig: 
Hout/houtskool/briketten 
Lange stokken 
Deeg 
Lucifers 
Aanmaakblokjes 
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MATERIALENLIJST 
 
 
OPDRACHTENTOCHT 
 
Overal: 

Geplastificeerde nummers 
Geplastificeerde opdrachtbladen 
Invulformulieren 
Plankjes om op te schrijven 
Pennen/potloden 

 
1. 
Nodig: 
Emmer vol water (wellicht schenkkan, of bloemengieter om glas te vullen) 
Glas 
Stukken papier/karton (iets groter dan glas of door kinderen laten knippen; dan zorgen voor een 
schaar) 
 
2. 
Nodig: 
Lavasteen (is aanwezig op het terrein) 
 
3.  
Niets 
 
4. 
Nodig:  
Maatbeker 
Water 
 
5. 
Niets 
6. 
Niets 
 
7. 
Niets 
 
8. 
Niets 
 
9. 
Niets 
 
10. 
Niets 

11. 
Nodig: 
Stopwatch 
Springtouw 
 
12. 
Nodig: 
Fototoestel 
 
13.   
Niets 
 
14.  
Nodig: 
Vijf steentjes 
Stok om cirkel in het zand te maken 
 
15.  
Niets 
 
16. 
Niets 
 
17. 
Niets 
 
18. 
Niets 
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19. 
Niets 
 
20. 
Niets 
 
 
21.  
Niets 
 
22. 
Niets 
 
23. 
Nodig: 
Glazen pot met deksel 
Knikkers 
 
24. 
Niets 
 
25. 
Niets 
 
26. 
Nodig: 
Rol Touw (touwtjes van 60 cm) 
Schaar  
 
27.  
Nodig: 
Werkblad twee cirkels (geel blauw) 
 
28.  
Nodig: 
Papier 
 
29. 
Nodig: 
Wit Papier 
Werkblad bloem/tulp 
(beide opgehangen) 
Papier (om op te rollen en door te kijken) 
 
30. 
Vier letters:  T-U-I-N 
Verstop de letters  
 

31. 
Nodig: 
2 pinpongballen 
2 bekers 
 
32. 
Nodig: 
Emmer 
Zeepsop. 
IJzerdraad figuren (rond, vierkant, driehoek) 
Rietjes 
Op het eind gespleten rietjes 
 
33. 
Nodig: 
Kranten 
Tafel 
Latjes/liniaal 
 
34.  
Niets 
 
35.  
Niets 
 
36.  
Niets 
 
37. 
Nodig: 
Thermometer 
 
38 
Niets 
 
39. 
Nodig: 
Vergrootglas 
Balk 
Hamer 
Kopspijkers 
 
40. 
Nodig: 
Grassprietjes (moeten kinderen zelf voor 
zorgen. 
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MATERIALENLIJST 
 
ONDERZOEKEN 

 
Station 1 
Liniaal 
Touw/vislijn 
Ballon 
Knijper 
Schaar 
Plakband 

 
Station 2 
NODIG: spuiten van verschillende groottes 
                     pingpongbal 

 
Station 3 
A Magneet 
Paperclips 
 
B NODIG:  grote spijker 
                      koperdraad 
                      batterij 
                      paperclips 

 
Station 4  
A NODIG: knikker 
                     Jampot 
 
B en C 
Emmer 
Water 
Touw 
Bal 
Pvc-buis 
Plakband 
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Station 5  
 
A Lepel van metaal 
Touw 
 
B blikjestelefoon (twee blikken plus touw) 
 
C kommetje water 
glas 
 
Station 6 
NODIG: 8 flesjes 
                     stokje 
                     gieter-water 

 
Station 7 
citroensap 
bureaulamp met gloeilamp (moet warm worden) 
papier 
kroontjespen 
schaaltje 

 
Station 8 
A 
Föhn 
3 pingpongballen 
 
B NODIG: touw 
                   plakband 
                   2 pingpongballen 

 
Station 9 
A Werkblad raket 
 
B Papier 
potlood 
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Station 10 
A 2 gootsteenontstoppers  
 
B Slang 
stokje 
 
C prikkers 
2 tandenstoker 
Liniaal 
Karton met zes gaten 
 
 

Station 11 
A wegwerpbekertjes 
 
B Magneet 
Paperclips 

 
Station 12 
A Petfles met schroefdop (geprepareerd - gat in bodem) 
Water 
 
B Kranten 

 
Station 13 
NODIG: “brievenweger” 
                     kauwgum 
                     papiertjes 
                     weegschaal 
                     pen  
                     papier 

 
Station 14 
loupe 
schoenveter/touw 
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MATERIALENLIJST 
 
BOUWOPDRACHTEN 
 
Waterraket: 
(zie ook de twee aparte bestanden; bij gebruik hiervan kunnen andere materialen nodig zijn) 
Per leerling of per duo: 
PET-fles 
Materiaal om de fles er als een raket uit te laten zien en om de raket te versieren (gekleurd 
papier/karton) 
 
Voor de lancering: een geprepareerde kurk met ballenpompnaald/fietsventiel 
Fietspomp 
Een naald van een ballenpomp (in plaats van de naald van een ballenpomp kan voor een ventiel van 
een binnenband gekozen worden) 
Verloopstukje voor de fietspomp  
Handboortje 
Broodmes of zaag 
“Lanceerplatform” of een leerling houdt de raket vast. 
 
Vlieger 

 41cm x 70cm vliegerpapier 
 touw 
 1,5m stok, diameter 6mm 
 een ring, bijvoorbeeld van een sleutelhanger 

 lijm 
 schaar 
 zaagje 
 liniaal 

Robothandje 

 Rietjes; 

 Stukjes karton; 

 Draad; 

 Pingpongballetje; 

 Satéprikkers; 

 Gele voorbeeldhand (liefst één van tevoren maken). 

 Potlood; 

 Schaar; 

 Sterke lijm; 

 Liniaal. 
 
Katapultraket 
-lijm 
- tape 
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- schaar 
- schroef 
- stevig karton 
- piepschuimbal (pingpongbal) 
- wc-rol 
- elastiek (postbode of gewoon) 
- houten stok 
- vijl 
 
Elektrospel 

-Lampje  

-Karton A4 formaat  
-Splitpennen  

-2 elektriciteitsdraden  
-Batterij 4,5 volt  
-Lampje (4,5 volt) in een fitting  

-2 spijkers  
-Plakband  
-Perforator  
-Aluminiumfolie  
-Tangetje  

 
Dr.Bibber 
Aluminiumfolie 
batterij 
lampje 
pincet 
plakband 
lampje 
draad 
paperclips 

 
 

RESERVE 
 
Windmolen 
Een of meerdere föhns of ventilatoren 
Per duo:  
- de opdrachtkaart Windmolen 
- een leeg melkpak 
- een rietje 
- een satéprikker 
- touw of draad 30 cm 
- karton  
- een priem of een schaar 
- een grote paperclip 
- lijm of plakband 
 
Krokodillenbek 
- Dik papier 
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- Lijm 
- Schaar 
- Lineaal 
- Potlood 
- Ballon 
- Satéprikker 
 
Vliegtuigjes 

- papierstroken 4x13 cm 

- papierstroken 5x20 cm 

- map papier A4 

- plakband 

- rietjes 

- paperclips 

- 1 potlood 
 
Bruisraket 
-filmkoker 
- stevig papier 
- rond papier 
- schaar 
- plakband 
- lijm 
- azijn 
- bakpoeder 
- wc-papier 
- theelepel
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MATERIALENLIJST 
 
SPELCIRCUIT 

1. Kruiwagen race 

Nodig: 

 twee bekers 

 water 
 

2. Naar elkaar luisteren 

Nodig: 

 Stopwatch 

 2 Pylonnen 

 Ballen 

 Emmers 

 Materiaal voor het parcours waaronder een loopplank 

 Blinddoeken 

3. Bamboestokken 

Nodig: 

 20 Bamboestokken 

4. Siamese tweeling 

 Stopwatch 

 Pylonnen/ blokjes 

 Hoepels 

 Touwtjes/doekjes 

5. Zo hoog mogelijk 

Nodig: 

 Kookwekker 

 Spekjes 

 Satéprikkers 

6. Samenwerken met elastiek. 

Nodig: 

 Water 

 Emmer met vier elastieken eraan 

 Twee emmers (1 volle en 1 lege) 

 Liniaal 

 Pylonnen 

7. Dronken 

Nodig: 

Emmer 

Ballen 

Hoepel 

Blinddoek 

8. Flessentik 
Nodig: 
2 flessen 
emmer water 
bal 
 
9. Krom van de lach 
Niets 
 
10. Ringwerpen 
Nodig: 
VSD-ringwerpspel 
 
11. Blikgooien 
Nodig: 
Blikken 
Pittenzakken 
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12. Zakspringen 
Nodig: 
Twee jute zakken 
 
13. Bliklopen  
Nodig: 
twee blikjes met daaraan touw bevestigd 
 
14. Hmm, lekker 
Nodig: 
Borden 

Messen, vorken 
Chips 
 
15. Waterrace 
 
Mok 
Bord 
(emmer) Water 
 
16. Tijd over? 
 Klaarboek. 
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Achtergrondinformatie bij opdrachtentocht en onderzoeken: 
 

PINGPONG 
Bij vraag 1 
Het balletje zweeft doordat de lucht uit de föhn hard omhoog wordt geblazen en 
tegen het balletje botst. De botsende lucht duwt het balletje omhoog, waardoor het 
balletje zweeft. 
Bij vraag 2 
De lucht in de luchtstroom beweegt. De lucht om de luchtstroom heen staat stil. 
Stilstaande lucht drukt harder dan bewegende lucht. De lucht buiten de luchtstroom 
drukt dus harder dan de lucht in de luchtstroom. Hierdoor wordt het balletje in de 
luchtstroom gedrukt. 
Bij vraag 3 
Dit gebeurt ook als je de luchtstroom schuin houdt. Alleen als je de föhn heel erg 
schuin houdt, valt hij er wel uit. Dit komt door de zwaartekracht. 
Bij vraag 4 
Het balletje gaat een stuk hoger. Dit komt doordat de lucht onder het balletje dat er 
voor zorgt dat het balletje zweeft niet meer naar de zijkant kan ontsnappen, want hier 
zit de muur. Er botst dus veel meer lucht tegen het balletje, waardoor het balletje nog 
hoger gaat zweven. 
Naarmate de snelheid van een gas (zoals lucht) toeneemt, neemt de druk van dat 
gas af. De föhn zorgt er voor dat de luchtdruk in de luchtstroom afneemt, terwijl de 
druk van de lucht eromheen hetzelfde blijft, hierdoor blijft het balletje in de 
luchtstroom. De luchtdruk is ongeveer 1 kilogram per vierkante centimeter. 
Het balletje gaat zweven doordat de luchtmoleculen met een hoge snelheid tegen het 
balletje botsen. Ze duwen zo het balletje omhoog 
 
BALLONRAKET 
In de ballon wordt lucht geblazen. Daardoor ontstaat er in de ballon een hogere 
luchtdruk dan in de omgeving. Lucht streeft er naar om de luchtdruk gelijk te krijgen 
en hoge druk stroomt naar lage druk. Als de knijper wordt verwijderd, dan blaast de 
lucht met hoge druk naar de lucht met lage druk (omgeving). Daardoor wordt de 
ballon vooruit gestuwd. 
 
AU 
bij 4 en 5 cm voelt de proefpersoon 2 puntjes. 
bij ongeveer 3 centimeter en korter voelt de proefpersoon het als 1 prik.. 
Waarschijnlijk zijn de lippen het gevoeligst, daarna komen je vingertoppen. Op die 
plekken is je huid het meest gevoelig. 
Voelen doe je met heel kleine knopjes in je huid die we zenuwen noemen. In je 
lippen en vingertoppen zitten veel meer zenuwen dan in je arm. Ze zijn ook kleiner 
dan in je arm. Als je met 2 puntjes drukt die 3 cm uit elkaar staan kun je maar 1 knop 
indrukken. Je voelt het verschil tussen de twee puntjes niet en je denkt dat het er 
maar 1 is. In je vingertop zitten zoveel knopjes dat je met 2 puntjes die 3 centimeter 
uit elkaar staan zeker 2 verschillende knopjes indrukt en dus ook 2 verschillende 
puntjes voelt. 
 
PAPERCLIP 
Door met de magneet steeds in één richting te strijken, richten de zg. Weiss-deeltjes 
zich in één richting. Normaal zijn deze Weissdeeltjes (kleine magnetich veldje) 
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onwillekeurig verdeeld in het metaal en heffen ze elkaar op. Als alle deeltjes gericht 
zijn hebben we te maken met een magneet. 
 
DRAAIEN MAAR 
Het water blijft in de emmer zitten, als je de emmer rondzwaait, ook wanneer het 
water daarbij over de kop gaat. 
Door het draaien beweegt het water in een cirkel. Voor deze beweging is een kracht 
nodig, die sterker is dan de zwaartekracht. Daardoor valt het water niet naar 
beneden. 
Als je de emmer rondzwaait, dan valt het water niet uit de emmer, omdat de 
emmermet water in beweging is. De kracht van de zwaai die je aan de emmer geeft 
(centrifugale, centripetale kracht), is groter dan de zwaartekracht. Als dat niet zo was, 
dan zou de emmer met water helemaal niet de lucht in gaan. 
Tijdens het rondzwaaien beweegt de emmer in een cirkel. Dat komt doordat je hem 
aan het hengsel vasthoudt. 
Zolang de emmer voldoende snelheid heeft en je het hengsel vasthoudt, dan zal hij 
in een cirkel bewegen. Daardoor beweegt het water in de emmer ook in een cirkel. 
En zolang dat zo is, zal het water niet uit de emmer vallen 
Door de centrifugale kracht wordt de tennisbal naar buiten geslingerd en trekt de bal 
het touw mee. 
 
ZWAAR NIEUWS 
Opgevouwen krant: de liniaal en de krant gaan de lucht in. 
Uitgespreide krant: de krant blijft liggen of scheurt zelfs. 
Hij blijft liggen omdat de lucht van boven op de krant drukt. Het drukken van de lucht 
op de krant heet luchtdruk. De luchtdruk is ongeveer 1 kilo per vierkante centimeter, 
dat betekent dat er op 1 ruitje van een ruitjesschrift 1 kilo lucht drukt. Hoe groter de 
krant hoe harder de lucht drukt, bij de meeste Nederlandse kranten is dat meer dan 
2000 kilo. Omdat je gewend bent aan de luchtdruk om je heen voel je het niet, maar 
het is er wel. 
 
BRANDENDE BALLON/vuurvaste ballon 
De ballon met water blijft heel. 
Het water in de ballon koelt het rubber van de ballon af. Daarom gaat de ballon met 
water niet kapot door de warmte. 
 
LEPELKLOK 
Lucht is eigenlijk een slechte geleider van geluidsgolven. Touw is een veel betere geleider. 
 
ZWARE LUCHT 
Hiermee wordt aangetoond dat lucht wel degelijk iets weegt al merken we dat normaal niet. 
De luchtdruk is ongeveer 1 kilo per vierkante centimeter, dat betekent dat er op 1 ruitje van 
een ruitjesschrift 1 kilo lucht drukt. 

 
PINGPONG IN BEKER BLAZEN 
De kinderen blazen in de beker. Daardoor ontstaat er meer luchtdruk. Die verhoogde 
luchtdruk zorgt er voor dat het balletje weggeblazen wordt. 
 
GAT IN JE HAND 
Het lijkt net of je door een gat in je hand naar het voorwerp voor je kijkt. 
Je hersenen maken van wat je met je twee ogen ziet één plaatje. Als je twee ogen 
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verschillende dingen zien, dan gebruiken ze van allebei een beetje om het plaatje te 
maken. Met je linkeroog zie je je hand, maar met je rechteroog zie je het voorwerp 
ver weg. Je hersenen maken daar een plaatje van alsof je door je hand heen kijkt! 
Je hersenen construeren uit de twee beelden die je ogen opvangen één beeld. Zo 
kun je bijvoorbeeld diepte zien. Als ze een stukje niet kunnen zien (omdat daat 
bijvoorbeeld je blinde vlek zit), vullen ze het zelf in. Zo maken je hersenen 
samengestelde plaatjes. 
 
BLOEMENKLEUREN 
Je ziet een blauw-groene bloem met een rood-blauwe steel op het witte papier. 
Je ogen zien eigenlijk maar drie kleuren: groen, blauw en rood. Alle andere kleuren 
zijn mengsels hiervan. Wit is alle kleuren samen. 
Als je lang naar iets roods kijkt, wordt je oog een beetje moe voor de kleur rood. Als 
je dan naar het witte papier dan zie je wit. Wit is groen, blauw en rood samen. Maar 
je oog is moe van het rood. Daarom zie je de andere twee kleuren, blauw en groen, 
beter. Je ziet dus een blauw-groene bloem op het witte papier. Je oog is ook moe 
van het groen van de steel, dus de steel zie je als rood-blauw. 
 
BLINDE VLEK 
Terwijl je met je hoofd omhoog gaat, verdwijnt het sterretje op een bepaald moment. 
Dan zie je alleen nog maar het rondje. 
In een oog zit een stukje waarmee je niet kunt zien. Dit heet de blinde vlek. Tijdens 
het proefje komt het beeld van het sterretje precies op de plaats van de blinde vlek. 
Daarom verdwijnt het sterretje. 
In ieder oog zitten cellen die lichtgevoelig zijn. Deze cellen sturen signalen naar onze 
hersenen, waardoor we kunnen zien. De blinde vlek is een plek in het oog waar die 
cellen niet zitten, maar waar de oogzenuw naar de hersenen gaat. Ieder mens is 
blind op de plaats van de blinde vlek. Normaal merk je hier niks van, omdat je 
hersenen het blinde stuk zelf invullen. Maar als je met één oog naar een sterretje 
kijkt, dan kan dat sterretje precies wegvallen omdat het beeld op de blinde vlek 
terecht komt 
 
 
 


