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INLEIDING  
 

Het lang thuis blijven is moeilijk voor iedereen en zeker voor kinderen. Het team 

Katrol en Schoolopbouwwerk stak de koppen bijeen en ontwikkelden deze bun-

del om de gezinnen een hart onder de riem te steken. 

De activiteitenbundel bevat speelplezier voor zowel peuters, kleuters als lagere 

schoolkinderen. Ook de ouder(s), grootouder(s) kunnen samen met hun 

kind(eren) de eigen creativiteit de vrije loop laten gaan.  

Elk spel bevat een overzicht van de benodigdheden en de werkwijze van het spel. 

Sommige spelen of activiteiten worden voorzien van een video als extra onder-

steuning.  

Kortom je kan er tal van leuke spelletjes in vinden waarmee je samen een onver-

getelijke dag kan beleven! 

We wensen alvast veel speelplezier en een fijn 2021! 
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PEUTER 
 

VORMEN MAKEN MET SPAGHETTI 

BENODIGDHEDEN  

 Spaghetti  

 Wit blad 

 Stift/balpen/potlood 

ZO GA JE TE WERK  

Teken verschillende vormen op een blad papier:   

driehoek, rechthoeken en vierkanten. 

- Knip de spaghettistokjes in verschillende lengtes 

zodat jouw kind leert inschatten, passen en probe-

ren.  

 

DOPJES VISSEN   

 

 

BENODIGDHEDEN  

 Een kom  

 Dopjes van een fles (eventueel in verschillende kleuren) 

 Pollepel/zeef  

ZO GA JE TE WERK 

Wie vist het meeste dopjes uit de kom?  

- Vul een kom met water. 

- Gooi alle dopjes in de kom.  

- Vervolgens vangt het kind de dopjes uit het wa-

ter met een pollepel/zeef.  

Kleuren oefenen?  

- Gooi de dopjes in het water  

- Vraag het kind enkel de rode dopjes uit het wa-

ter te vissen.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpixar.fandom.com%2Fwiki%2FNemo&psig=AOvVaw1rJBvyvKULsjp3ZU7WjFva&ust=1607696190317000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDX3pTNw-0CFQAAAAAdAAAAABAK
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PARCOURS 

 

DROOMWERELD  

  

BENODIGDHEDEN  

 Lege keukenrollen of rolletjes toiletpapier  

 Dopjes van flessen/ krantenpapier (bolletjes maken) 

 Plakband  

 Potje om de balletjes op te vangen  

 

ZO GA JE TE WERK  

- Neem 3 keukenrollen of 6 rolletjes toiletpapier  

- Hang deze stevig vast aan de muur met plakband. 

- Zet een potje op de grond om de balletjes/dopjes 

op te vangen.  

- Laat vervolgens het kind de balletjes/dopjes in de 

keukenrollen gooien tot alle dopjes/balletjes in het 

potje zitten.  

 

BENODIGDHEDEN  

 Grote kartonnen doos 

 Stiften/kleurpotloden  

 Versiering (trouw, stickers,…)  

 

ZO GA JE TE WERK  

Zet je kind neer in de kartonnendoos, en laat hem/haar de doos mooi versie-

ren! 

Tip: Maak zoals Spongebob gebruik van jouw fantasie. 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fvroegert.nl%2Fredenen-spongebob-squarepants-cool%2F&psig=AOvVaw3pG415gUz-h6FSfFJCL6rq&ust=1607696341249000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDtz9zNw-0CFQAAAAAdAAAAABAK
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SNOWBOWLING   

 

MUZIEKSTUDIO  

BENODIGDHEDEN 

 Potten 

 Pannen 

 Vergiet  

 Touw  

 Houten lepel  

ZO GA JE TE WERK  

- Hang de potten, pannen, vergieten,… op met touw.  

- Laat vervolgens je kind zijn eigen muziekinstrumen-

ten bespelen met een houten lepel.  

- Zing en dans samen met jouw kind terwijl jullie leuke 

melodieën maken. 

 

 

 

 

BENODIGDHEDEN 

 Lege drinkbekers/flessen  

 Sneeuwballen (een klein balletje)  

 

ZO GA JE TE WERK  

Olaf daagt jou uit voor een potje bowling! Kan jij zoveel mo-

gelijk flesjes omvergooien met jouw sneeuwballen?  

Neem het alleen of samen met je ouders op tegen Olaf. 

Wie wint de strijd en wordt de beste sneeuwman van het 

land?  

- Zet de flessen in een driehoek  

- Gooi de bal naar de flessen  

- Wie de meeste flessen liet vallen is gewonnen 

 

Extra: je kan op enkele flessen een ster tekenen. Wanneer deze flessen vallen 

krijg je extra punten.  

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.pinterest.com%2Fpin%2F454652524866082769%2F&psig=AOvVaw0YDK1xuoFC-Jn3OeOuNpVi&ust=1607695261608000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODf9tnJw-0CFQAAAAAdAAAAABAF
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fzilverbergschool.be%2F2020%2F02%2F14%2Fmuziek%2F&psig=AOvVaw2ceVG8A-oLV3kFfVEsFe6i&ust=1607762616499000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCC-c7Exe0CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.es%2Fpin%2F423760646165605395%2F&psig=AOvVaw0cXd5vwuZTAf2hWVTu5RbU&ust=1607694965002000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiJqczIw-0CFQAAAAAdAAAAABAE
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SPINNENWEB IN DE WASMAND 

BENODIGDHEDEN  

 Wasmand  

 Wol  

 Spullen voor in de mand (knuffel, auto, lepel, kurk, fles,..)   

ZO GA JE TE WERK  

- Leg spullen in de wasmand neer.  

- Hang  de wol in de wasmand. (zoals een spinnenweb) 

 
- Vervolgens probeert je kind al de spullen uit de was-

mand te halen, zonder het touw te raken.  

 

 

 

ZOEK HET JUISTE STUKJE 

BENODIGDHEDEN  

 Schoenendoos  

 (breek)mes  stukjes uit de doos snijden 

ZO GA JE TE WERK  

- Neem een schoendoos. 

- Knip verschillende vormen uit de 

doos. 

- Laat je kind de juiste stukken in het 

juiste gaatje stoppen.  
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ZOEK DE JUISTE VORM  

BENODIGDHEDEN  

 Verschillende voorwerpen met een specifieke vorm  

 Gekleurd papier 

 Potlood  

ZO GA JE TE WERK  

- Teken op papier de verschillende vorm-

pjes van de voorwerpen.  

- Leg de voorwerpen op tafel en laat je kind 

de juiste voorwerpen bij de juiste vorm 

leggen.  

 

CIJFERS OEFENEN  

BENODIGDHEDEN  

 Propjes papier, kleine balletjes  

 Potlood of stift  

 Bekertjes/Bordjes 

ZO GA JE TE WERK  

- Neem 10 bordjes/bekers 

- Schrijf op deze bordjes/bekers de 

getallen van 1 tot 10 

- Leg de propjes papier/balletjes  

klaar voor het kind.  

- Het kind probeert het juiste aantal 

propjes/balletjes bij het juiste 

bordje te leggen.  

- Lukt het jullie samen om het juiste 

aantal propjes bij de cijfers te leg-

gen?  
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KLOPPERPOPPER  

BENODIGDHEDEN  

 Klopper(s) 

 Balletjes om in de klopper te steken 

 Verf 

ZO GA JE TE WERK  

Steek de klopper vol met balletjes. Laat je peuter 

alle balletjes uit de klopper proberen te nemen, 

zo kan het kind oefenen op de fijne motoriek. 

 

 

 

 

 

 

 

Zet verschillende bordjes verf en laat je 

peuter experimenteren met verf en 

klopper(s). 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F833728949741331343%2F&psig=AOvVaw1bD9uT7inotELo9xJY-RXH&ust=1607766901863000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi9zMrUxe0CFQAAAAAdAAAAABAa
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KLEUTER 
 

EEN KNIKKERLABYRINT 

BENODIGDHEDEN  

 Een schoenendoos 

 Lege wc-rollen of keukenrollen 

 Knikkers of een kleine balletje 

ZO GA JE TE WERK  

- Neem een grote doos of deksel 

als ondergrond 

- Knip de wc-rollen/keukenrollen 

in 2 stukken 

- Plak 10 wc-rollen/keukenrollen 

op het deksel.  

- Plak de rollen kriskras door el-

kaar in verschillende richtingen.  

- Zet een cijfer van 1-10 op de 

rolletjes  

 

DOEL 

Laat de knikkers van een beginpunt naar een eindpunt rollen. De knikker gaat 

eerst door het wc-rolletje met nummer 1, daarna door wc-rolletje 2,…, tot je bij 

10 komt.  Wie als eerste de knikker door de 10 wc-rolletjes doet rollen, is ge-

wonnen!  

MOEILIJKE VARIANT VAN HET SPEL 

Wil je er een wedstrijd van maken? Hou de tijd bij met een timer. 

Wie zal als snelste de knikker door het laatste rolletje laat rollen? 

AVONTUURLIJKE MIKADO MET TAKKEN  

BENODIGDHEDEN 

 Takken  

 Touw in verschillende kleuren  

 Wanneer je geen touw hebt kan je ook verf gebruiken  
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ZO GA JE TE WERK 

- Zoek samen met de kinderen naar 

takken; bijvoorbeeld in de tuin, in het 

park of bos. 

- Snij of zaag alle takken totdat ze on-

geveer dezelfde lengte hebben   

- Bind verschillende kleuren touw aan 

de takken zoals rood, geel en blauw. 

- De verschillende kleuren staan tel-

kens voor het aantal punten.  

- De takken worden samen in één hand gehouden en losgelaten, zodat ze 

een wirwar vormen. Vervolgens moeten de takken één voor één verwij-

derd worden zonder de andere te doen bewegen. 

- Je mag de takken ook nemen door het uiteinde van een tak naar bene-

den te drukken. Als de speler al een tak heeft opgeraapt, mag deze ge-

bruikt worden om andere stokjes omhoog te werpen. 

 

Punten verdeling: blauw = 20 punten, rood= 10 punten en geel = 5 punten  

GEKKE BEKKEN FLESSEN 

BENODIGDHEDEN 

 Lege fles van 5 liter  

 Papier/aluminium  

 Schaar 

 Lijm 

 Stiftjes/ kleurpotloden 

 Plakband  

ZO GA JE TE WERK 

- Maak een grote mond in het midden van je 

fles.  

- Maak samen met je mama/papa een ge-

zicht op de fles. Versier deze zelf naar ei-

gen keuze. 

 

Is jouw fles de gekste van de wereld? Neem het 

dan tegen elkaar op in wedstrijdje! 

- Maak kleine propjes van papier/ alumi-

nium en gooi deze in de mond van de 

gekke flessenbekken. 
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EVENWICHT HOUDEN  

BENODIGHEDEN 

 Plakband  

 Schaar 

 

ZO GA JE TE WERK 

 Trek met het plakband een lijn op de grond. Dit is nu een boomstam.  

 Deze boomstam is voor jouw kleu-

ter de enige manier om de honge-

rige krokodillen te ontwijken. Wijk 

niet af van deze lijn anders stort de 

brug in! 

 Lukt het om voetje voor voetje aan 

de overkant te geraken? Let op van 

de krokodillen! 

 

 

MAKKELIJKE VARIATIES  

 Je kunt de boomstam dikker maken door een paar strookjes tape naast 

elkaar te plakken. 

 Je kunt jouw kind een hand geven. Lukt dat?  

 Ondersteun het kind dan bij de heupjes. Dat is al moeilijker. 

 Lukt het om zijwaarts naar de overkant te geraken? (Bij zijwaarts bewe-

gen blijft het steunvlak groter en raakt je kind minder snel uit balans) 

 

MOEILIJKERE VARIATIES 

 Lukt het om achterwaarts op de boomstam te lopen? Laat maar tonen 

dan! 

 Leg een obstakel (bv: een schoen) op de boomstam en probeer ze te 

ontwijken! 

 Leg een object op de grond. Kan je het oprapen zonder te vallen? Dat wil 

ik wel eens zien! 

 Ga de moeilijkste uitdaging aan en probeer een pirouette (Probeer te 

draaien langs de twee kanten). 

 Hoe snel geraak jij aan de overkant? Lukt het om sneller te gaan? 

 Probeer het nu met een kussen tussen je benen. Bereik jij de overkant 

zonder het kussen te laten vallen? 
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DE ZEBRA STREPEN   

BENODIGHEDEN 

 Plakband  

 6 strepen plakband van ongeveer een halve meter (0.5m) breed. 

 

ZO GA JE TE WERK 

 Het de bedoeling om van streep naar 

streep te springen.  

 Variatie: gebruik de zebrastrepen om 

te zien hoever jouw kind op zijn/haar 

handen kan kruipen terwijl de voeten 

op de eerste streep blijven staan.  

 

MAKKELIJKERE VARIATIES 

 

 Zet de lijnen dichter bij elkaar. Zo hoeft je kind minder ver te springen. 

 Probeer van lijn naar lijn te stappen en probeer te balanceren op de vol-

gende streep. 

 Stap zijwaarts van lijn naar lijn. 

 Gebruik te lijntjes om te zien hoe lenig je bent. Hoeveel streepjes kun-

nen je benen uit elkaar zonder te vallen? 

 Gebruik de lijntjes om te zien hoe groot je bent. Hoeveel groter is het 

kind als het zijn armen strekt? 

MOEILIJKERE VARIATIES 

 Zet de tape lijntjes verder uit elkaar. 

 Probeer achteruit te springen. 

 Probeer een lijntje over te slaan of een wedstrijdje ‘hoeveel streepjes 

kun je overslaan?’ 

 Kan je het met één voet? 

 

  

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.jumpstart.com%2Fparents%2Fdreamworks%2Fmadagascar%2Fcharacters%2Fmarty&psig=AOvVaw0DB4WUkXBtQeNW54zNI_J6&ust=1607767962897000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKD5rsTYxe0CFQAAAAAdAAAAABAZ
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SLINGERPARCOURS  

BENODIGHEDEN 

- Plakband  

 

 

ZO GA JE TE WERK 

 Maak met de tape een slingerend par-

cours op de grond.  

 Je kunt bijvoorbeeld een slinger maken 

met bochten, één die zigzaggend (met 

hoeken) en één rechte lijn.  

 Het doel is om op verschillende manie-

ren aan de overkant te geraken.  

 Hoeveel verschillende manieren kun-

nen jullie verzinnen?  

 

MAKKELIJKE VARIATIES 

 Je kunt de lijnen dikker maken door een paar strookjes tape naast elkaar 

te plakken. 

 Je kunt jouw kind een hand geven om hem/haar te helpen. Lukt dat? On-

dersteun hem/ haar dan bij de heupjes, dat is al moeilijker. 

 Lukt het om zijwaarts aan de overkant te geraken? (Bij zijwaarts bewe-

gen blijft het steunvlak groter en raakt je kind minder snel uit balans) 

 

MOEILIJKERE VARIATIES 

 Lukt het om achteruit over de boomstam te lopen? 

 Leg iets op de boomstam neer waar ze overheen moeten stappen. 

 Leg een object op de grond. Kan je het oprapen zonder te vallen? Dat wil 

ik wel eens zien! 

 Ga de moeilijkste uitdaging aan en probeer een pirouette (Probeer te 

draaien langs de twee kanten). 

 Hoe snel geraak jij aan de overkant? Probeer het nog sneller! 

 Lukt het om de overkant te bereiken met de ogen dicht? Daarvoor moet 

jouw kid met zijn blote voeten de plakband voelen en volgen!  

 

 

  

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fbe%2Fp%2Fmuursticker-aapjes-slingerend-aan-tak-kinderkamer-babykamer-modern-decoratie-fleurig%2F9200000083143511%2F&psig=AOvVaw0mMMRudsfyG-_-0OfvVZHt&ust=1607764161073000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi5va_Kxe0CFQAAAAAdAAAAABAF
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ZAKLOPEN IN HUIS  

BENODIGHEDEN 

 Oude kussensloop/ een dekbedovertrek 

 

ZO GA JE TE WERK 

 Gebruik een kussensloop of een dekbedovertrek 

 Maak een parcours met een eind- en een startpunt  

 Doel: als eerste zaklopen naar de overkant, wie is de eerste? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fsack-race%2F9200000035556789%2F&psig=AOvVaw3ahn8-AAphKjLQGfeQwyOb&ust=1607763995056000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJC4s-DJxe0CFQAAAAAdAAAAABAE
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VERREKIJKER  

BENODIGDHEDEN  

 2 wc-rolletjes  

 Papier  

 Touw  

 Stiften/kleurpotloden  

 Lijm 

 

ZO GA JE TE WERK  

Neem 2 wc-rollen.  

Laat je kind de rollen versieren.  

Knip 2 stroken papier van 4cm uit.  

Kleef 1 strook aan het begin van de rollen, de 2de strook 

kleef je aan de andere kant.  

Maak in elke wc-rol een gaatje. Daar stop je het touw door.  

 

 

  

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.filmvandaag.nl%2Fnieuws%2F2996-korte-frozen-film-met-olaf-in-de-spotlight-nu-te-zien-op-disney&psig=AOvVaw3F9trIpG2zk1gANqLst-B3&ust=1607763862599000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDJmqHJxe0CFQAAAAAdAAAAABAI
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KNUTSEL JE EIGEN BOOM  

BENODIGDHEDEN  

 Eierdoosje  

 Blad papier 

 Verf/kleurpotloden/stiften  

 Lijm  

 

ZO GA JE TE WERK  

 Neem een wit blad papier 

en ga er goed voor zitten.  

 Vervolgens teken je de 

stam van de boom, met 

kleurpotloden/stiften/verf. 

 Voor de blaadjes van de 

bomen gebruiken we de 

eierdoos. 

 Knip de onderste stukjes 

van het doosje uit.  

 Deze stukjes mag je nu 

versieren in de kleur die je 

zelf wilt. Kleef deze nu bo-

venaan de stam. Zo maak 

je jouw eigen boom! 

 

 

 

 

BONSDANS 

BENODIGDHEDEN 

 Muziek  

ZO GA JE TE WERK 

 Toon jouw favoriete danspasjes!  

 Duid in het groepje telkens 1 iemand aan die de 

muziek start en stopt.  

 Als deze stopt moet je proberen zo snel mogelijk 

te gaan zitten.  

 De laatste danser die niet zit valt af. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Fnl%2Fvector%2Fgelukkig-multi-etnisch-kinderen-spelen-dansen-in-de-kring-hand-in-hand-samen-gm1026132960-275206634&psig=AOvVaw3vNWISVDBGZ3oM9Cgxa21Z&ust=1607689250056000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCMmaezw-0CFQAAAAAdAAAAABAE
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STANDBEELDENDANS  

BENODIGDHEDEN 

 Muziek  

ZO GA JE TE WERK 

Ook hier dansen de kinderen in het rond. 

Als de muziek stopt moeten ze zo stil mo-

gelijk blijven staan tot de muziek weer be-

gint. Wie van jullie is het beste standbeeld? 

 

HANG DE WAS OP 

BENODIGDHEDEN 

 5 wasknijpers  

ZO GA JE TE WERK 

Je geeft elk kind 5 wasknijpers. Je zegt 

‘start’, de kinderen lopen rond en pro-

beren hun wasknijpers op de kledij van 

iemand anders kwijt te raken, ook de 

wasknijpers die ondertussen op hun 

kledij hangen. Als je stopt zegt, tellen 

de kinderen elk de wasknijpers in hun 

bezit, het kind met de minste wasknij-

pers heeft gewonnen.  
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EMMER WERPEN 

BENODIGDHEDEN 

 Emmers 

 Balletje 

ZO GA JE TE WERK 

Zet een aantal emmers bij elkaar en geef de 

emmers punten. Laat de kinderen van een af-

stand met een (tennis)bal in de emmers 

gooien.  

 

LIMBODANSEN MET EEN STOK OF BEZEM  

BENODIGDHEDEN 

 Muziek 

 Stok, veegborstel, springtouw 

ZO GA JE TE WERK 

- Dans onder begeleiding van muziek onder 

de limbostok 

- De stok wordt aan beide kanten vastgehou-

den 

- Iedereen probeert elk om de beurt in een 

limbohouding onder de stok doorheen te 

stappen 

- Als iedereen aan de beurt is geweest, wordt 

de stok een beetje naar omlaag gedaan 

- Wie kan er zijn evenwicht het langste houden en ben je lenig genoeg om 

onder de stok doorheen te geraken? 
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KERSTKNUTSELEN   

BENODIGDHEDEN 

 lege rol van keukenpapier  

 (gekleurd) Papier  

 Lijm 

 Verf  

 Schaar 

 Knoopjes 

 Stiften 

 Watten 

ZO GA JE TE WERK 

Ho Ho Hoooo! 

Help jij de kerstman om zoveel mogelijk 

kerstfiguren te maken?  

 

- Knip de keukenrol in twee mooie helf-

ten 

- Nu mag je jouw Olaf of Rudolf een 

mooie kleur geven 

- Brrrr, wat is het koud! Geef hen kleer-

tjes die je maakt uit papier. 

- Versier hen nog met watten of propjes 

papier.  

 

Rudolf  

1) Neem een kartonnen rol en knip die 

met een schaar in de breedte in de 

helft. 

2) Neem een zwarte stift en teken op de 

rol twee ogen.  

3) Neem nu een rode stift en teken een 

grote ronde cirkel onder de ogen. Die mag je dan ook inkleuren. 

4) Neem nu papier en knip daar twee oren uit.  

5) Kleur die twee oren in het bruin met stift en plak ze vanboven aan de zijkant 

op je rol 

 

Goed gedaan, Rudolf is klaar!   

Maken we nog samen Olaf? 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmoeders.nu%2Fkerst-knutsel%2F&psig=AOvVaw3KjSMB4Nbrl2KRooJJYbHV&ust=1607700906764000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDo1t3ew-0CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.pinterest.com%2Fpin%2F575968239823324547%2F&psig=AOvVaw0dKmrt6LFsYfvjQUf4SGz3&ust=1608195672152000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiAtPCR0u0CFQAAAAAdAAAAABAP
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Olaf 

 

1) Neem een kartonnen rol en schilder die in het wit.  

2) Laat de rol lang genoeg drogen 

3) Neem een zwarte stift en teken twee ogen vanboven op de rol.  

4) Neem papier en knip daar de vorm van een wortel uit.  

5) Kleur de uitgeknipte wortel in het oranje en plak die onder de ogen op de rol. 

6) Neem de zwarte stift en zet stipjes onder de neus in een halve cirkel. Zo ma-

ken we de mond. 

7) Neem papier en knip er een lange strook uit. Dit wordt Olaf zijn sjaal. 

8) Kleur die strook in het rood en plak die rond de rol onder de mond. 

9) Als je knopen hebt: Neem twee knopen en plak die onder elkaar onder de 

sjaal.  

 

Goed gedaan, Olaf is klaar!  

Kan jij de andere figuren namaken? 

Wie heeft er zin in een leuke poppenkast? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kindpng.com%2Fimgv%2FTmRRbwh_freetoedit-frozen-olaf-olaffrozen-frozen-2-cast-olaf%2F&psig=AOvVaw3h26eE4aUmXglCwF5e9z7-&ust=1608196763153000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjPxviV0u0CFQAAAAAdAAAAABAF
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LAGER ONDERWIJS 
 

 SLIJM 

BENODIGDHEDEN 

 Volle tandpastatube  

 Een kom die in de microgolfoven kan 

 Een microgolfoven 

 Een (plastieken) lepel 

 Optioneel: voedselkleurstof 

 Optioneel: glitters of wiebeloogjes 

ZO GA JE TE WERK 

1. Neem de tandpasta en doe de tandpasta in een kom 

2. Zet het mengsel voor 30 se-

conden in de microgolfoven 

3. Neem de kom met de tand-

pasta uit de microgolfoven  

4. Denk er wel aan dat de tand-

pasta zeer warm kan zijn! 

Roer het mengsel door elkaar 

met een lepel 

5. Doe de kom nog eens in de 

microgolf. Hoe lang je het slijm verwarmt kan verschillen volgens de hoe-

veelheid. Wij kozen zelf opnieuw voor 30 seconden 

6. Blijf in de tandpasta roeren en blijf het verwarmen tot het slijm er stevig uit 

ziet 

7. Als het slijm er stevig uit ziet, dan kan je het laten afkoelen.  

8. Je slijm is klaar! Voeg nog wat glitters of wiebeloogjes toe om je slijm mooier 

te maken! 
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BELLENBLAAS EN BLAASSTOK  

BELLENBLAAS 

BENODIGDHEDEN 

 Water  

 Afwasmiddel 

 Een kom  

 

HOE GA JE TE WERK 

1. Neem de kom en doe er afwasmiddel in. Begin 

met een klein beetje. Meng het afwasmiddel 

met water in een kopje of kom 

2. Doe daarna ook water bij het afwasmiddel  

3. Roeren en klaar 

4. Laat de kom even staan en ga verder met het 

maken van een blaasstok. 

 

MAAK EEN BLAASSTOK 

BENODIGDHEDEN  

 

 Veel rietjes 

 Plakband 

HOE GA JE TE WERK 

Geen bellenblaas zonder blaasstok natuurlijk! 

1) Neem wat rietjes in je hand en houd ze samen. 

2) Knip een stukje van rietjes, zodat ze niet te lang 

zijn 

3) Blijf de rietjes vasthouden in je hand 

4) Maak de rietjes aan elkaar met plakband in het 

midden. 

5) Neem de kom met bellenblaas  

6) Roer met je blaasstok in de kom  

7) Neem je blaasstok uit de kom en blaas er aan de andere kant door. 

 

Knip een kort stukje van het rietje af.  

Maak de rietjes vast met een stukje plakband. 

Roer met je rietjes in de bellenblaas en…. 

                                                             blazen maar! 

 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.parentmap.com%2Farticle%2Fkeep-kids-active-sports&psig=AOvVaw26b9ibcgo7ECZItiyALJJt&ust=1607762849110000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD7gL7Fxe0CFQAAAAAdAAAAABAF
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.animaatjes.nl%2Fplaatjes%2Fspongebob%3Fpage%3D5&psig=AOvVaw0qCNEmOyATux8XMyDnRv43&ust=1607695709147000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIixj6_Lw-0CFQAAAAAdAAAAABAF
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HANDTAS MAKEN VAN OUDE KLEREN 

Benodigdheden     
 Een oud T-shirt 

 Schaar 

 potlood/pen of stift 

 een meetlat 

 

 

Werkwijze 
 

Stap 1 

Keer het T-shirt binnenste buiten en leg de T-shirt plat op tafel 

 
 

 Stap 2 

 Knip (op ± 2 cm afstand van de naad) beide mouwen af 

 
 

 

  

https://4.bp.blogspot.com/-pN8EoC5tOSg/VzoU5sa6THI/AAAAAAAAHHs/ViutlUGHjkoj7XwV-6GGBK84OljfPQAWACLcB/s1600/LR_SAM4995_samen.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-jsAKiFtefCI/VzoaMn-DM0I/AAAAAAAAHIQ/yYWTP1nxDXYh86rS9sf2cRO2HLJg0ZA3wCKgB/s1600/LR_SAM4999%252BLIJNTJES_samen.jpg
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Stap 3 

Maak de (hals)opening van het T-shirt groter door er onderstaande vorm uit te 

knippen.  

Let erop dat de onderkant van deze vorm lijnt met de onderkant van de 'armsga-

ten' (zie grijze lijn). 

 
 

 Stap 4 

Leg de zijnaden van het T-shirt op elkaar en vouw het T-shirt plat.  

De (op elkaar liggende) zijnaden zitten 

nu in het midden en de twee hengsels liggen op elkaar (zie hieronder). 

 
 

 Stap 5 

Trek op ± 8 à 9 cm vanaf de onderkant een lijn over de gehele breedte. 

Knip sliertjes van ± 1,5 cm breed vanaf de onderkant tot aan de streep. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-MhWu3M3lqfA/VzocB46YJFI/AAAAAAAAHIc/Ll7mMKQPovAQE5Zy1PLSpBSpWX48q-D9ACLcB/s1600/LR_SAM5003_samen.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-AbZNSyQZsbI/VzognCQpBmI/AAAAAAAAHIs/PwwGml4Y7aU7zgGWdkv81XKawehhm9ZzQCLcB/s1600/LR_SAM5010.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-mFkc3DQwuRA/VzojWkwZr1I/AAAAAAAAHI8/Z2u93gQ-NnoB23TdTRxsLUlCA07tC0TCACLcB/s1600/LR_SAM5015_SAMEN.jpg
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Knip de (dichte) zijkant van het eerste en laatste sliertje open. 

 
 

Het knippen is klaar. Op naar het knopen! 

  

Stap 6 

Knoop alle op elkaar liggende sliertjes met een dubbele knoop aan elkaar vast. 

Leg (na het knopen van elk afzonderlijk 'setje') één sliertje naar boven en één 

sliertje naar beneden. 

 

 
 

Doe dit met alle sliertjes over de gehele breedte. 

 
 

Voor wat extra stevigheid en om de gaatjes (tussen de knoopjes) te dichten,  

maken we nog extra knoopjes.  

 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-HKe8DKAUmw8/Vzok1CNfbHI/AAAAAAAAHJE/RaK8LaeVfs4GW0gRZn0ZVGtfXn64_roNwCLcB/s1600/LR_SAM5019_SAMEN.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-tjAeVgOmE1o/VzonQWz5FwI/AAAAAAAAHJQ/93IVxg7CxhE77-Quo2-Y0omV2qcGFtnqQCLcB/s1600/LR_SAM5021_samen.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-A4ElsUOg70o/Vzonz03OcQI/AAAAAAAAHJU/XG6kXA7XTPsSjfX2NqizCgiEZwMlWAyBQCLcB/s1600/LR_SAM5028.jpg
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Stap 7 

Neem de twee meest linker sliertjes die naast elkaar liggen aan de onderkant. 

Knoop deze (met een dubbele knoop) aan elkaar vast. 

 
 

Maak nu een dubbele knoop met één van deze twee 

(net geknoopte) sliertjes met het sliertje dat daarnaast ligt. 

 
 

Als sliertje 2 en 3 zijn samen geknoopt, maak je weer een dubbele knoop 

met één van deze twee sliertjes samen met het sliertje dat er naast ligt. 

 

https://4.bp.blogspot.com/-JnLWWjHGSlE/Vzoxq1slyfI/AAAAAAAAHKI/SGtYSIetaVYJOrSBbPc8dQxlrcqlCYjNgCLcB/s1600/LR_SAM5030%252BPIJLTJES.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-Q3HDCQJsvjo/VzoxzdN5s_I/AAAAAAAAHKM/eskCV65CuakcdT8QCtGP1Y6a17zgQXGKACLcB/s1600/LR_SAM5033%252Btekst.jpg
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Je schuift dus steeds één sliertje op. Na het knopen van sliertje 3 en 4,  

maak je dus weer een volgende 'setje' met het sliertje daarnaast. 

 

Herhaal dit principe helemaal rond... 

 

 
... totdat je alle sliertjes hebt geknoopt. 

 
Keer de handtas binnenste buiten... 

https://2.bp.blogspot.com/-4IlabHPF0lo/Vzox6I0lTeI/AAAAAAAAHKQ/pilHe_GJ5vMyuvyj944PEf1z4al7f2QFgCLcB/s1600/LR_SAM5035%252BLIJNTJES.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-gyAUBXlbQ14/Vzo0fttotNI/AAAAAAAAHKo/JacMi37yWuYnV9g29aXFYn1bBkBPlBjpgCLcB/s1600/LR_SAM5037.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-dfBugRKNnMU/Vzo0ygKLMJI/AAAAAAAAHKs/7YFigUODoIw5-TmIu0hZYZCa6QXPQmolACLcB/s1600/LR_SAM5039.jpg
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.... en je eigen en stevige handtasje is klaar! 

DAMSET VAN PETFLESDOPPEN 

BENODIGDHEDEN 

 40 doppen van flessen 

 Wit en dik tekenpapier 

 Bruine of zwarte stift/potlood 

 Lijm 

 Een papiertje met een leuk printje 

 

ZO GA JE TE WERK 

1. Maak van een blad papier een vierkant.   

2. Teken dan 100 vakjes (van drie bij drie centime-

ter) Op een wit tekenvel. Zo krijg je een dampa-

troon. 

3. Laat telkens een vak wit en kleur daarna een 

vak bruin. 

4. Nu heb je een leuk dambord om mee te spelen! 

Wie daag jij uit tot damkampioen? 

SPELREGELS 

 

De speler met de witte schijven begint altijd het spel 

 

Om de beurt mogen de spelers een schijf verplaatsen of met een schijf slaan. 

Dit kan vooruit, zijwaarts (links of rechts) maar je kan nooit je schijf achteruit 

zetten. 

 

https://hiepenhoera.wordpress.com/2017/10/03/damset-van-petflesdoppen/
https://2.bp.blogspot.com/-9LN3YpZlP5M/Vzo108lkr3I/AAAAAAAAHK8/LCwSjttelGQcQDg5v_GnWOwEv_y3NfLzQCLcB/s1600/LR_SAM5042%252BPIJL.jpg
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Je kunt een schijf slaan als je over een schijf van je tegenspeler kan “springen”.  

Als je kunt slaan, moet je dus ook slaan. Je moet zo veel mogelijk stenen probe-

ren te slaan. Hierbij maakt het niet uit of je met een dam of met een gewone 

schijf slaat. 

 

Als je een schijf hebt aangeraakt, dan ben je verplicht om het te zetten. Je mag 

dan nog wel kiezen welke kant je deze schijf op zet. 

 

Je krijgt een dam als je met één van je eigen schijven de overkant van het bord 

van je tegenspeler hebt bereikt. Je tegenspeler zet dan een extra schijf op de 

schijf die de overkant heeft bereikt. Dit noem je een dam.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Met die dam kan je in plaats van 1 sprong (voorwaarts, zijwaarts (links of 

rechts)), 2 sprongen maken.  

 

Het einde van het spel: 

 

Je hebt gewonnen als je tegenspeler niet meer kan zetten. 

Dit kan zijn als zijn of haar schijven van het bord af zijn of als de overgebleven 

schijven vast staan.  

Het kan ook zijn dat beide spelers niet meer kunnen winnen, dan is het gelijk-

spel.  

SPELEN = LEREN  

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.spellenrijk.nl%2Fartikel%2F1496%2Fdammen.html&psig=AOvVaw30OMCxCxo4SQgK1cNQzCFF&ust=1608199366575000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjA1JKg0u0CFQAAAAAdAAAAABAh


 
 
 
 
 

Team Katrol & Schoolopbouwwerk  32 
 

KNUTSELEN MET EEN MELKFLES 

BENODIGDHEDEN  

 Melkfles 

 Schaar 

 Klittenband 

 Plakband  

 

ZO GA JE TE WERK 

STAP 1: Knip de bovenkant en onderkant uit het pak; 

STAP 2: Vouw de zijkanten van het pak naar binnen en duw het pak plat; 

STAP 3: Knip de voorkant van het pak voor ongeveer 1/3de  open (knip over de 

hoeklijntjes) en vouw de flap om; 

 

 

 

 

 

STAP 4: Knip het stuk pak boven de flap weg; 

STAP 5: Vouw het onderste deel van het pak dubbel en druk dit stevig aan (de 

open kanten van het pak liggen nu precies op elkaar); 

STAP 6: Niet de open kanten van het pak met een nietmachine (die je zojuist 

hebt dubbelgevouwen) aan elkaar, dit is niet gemakkelijk dus misschien heb je 

hierbij wat hulp nodig van je ouder(s), grootouder(s) en/of grote broer of zus. 

 

 

 

 

            

                          …Ieder drinkpak wordt een andere vrolijke portemonnee…  

 

   

Stap 1  Stap 2  Stap 3  

   

Stap 4  Stap 5  Stap 6  
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STAP 7: Vouw de flap over de portemonnee heen en druk stevig aan; 

STAP 8: Plak dubbelzijdige klittenband op de flap en op de portemonnee zodat 

deze open en dicht kan gemaakt worden. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Stap 7  Stap 8  Het eindresultaat! 

 MIKADO MET PASTA 

BENODIGHEDEN 

 Ongekookte pasta 

 

ZO GA JE TE WERK 

- De stokjes pasta worden samen in één hand 

gehouden en op de tafel los-

gelaten, zodat ze door elkaar 

komen te liggen 

 

 

 

- Elk om de beurt mag er een stokje genomen worden, tot ze allemaal 

weg zijn 

             

- Dit mag met de hand gebeuren, eventueel door het uiteinde van een 

stokje naar beneden te drukken. Als de speler al een Mikadostok/pasta-

stok heeft opgeraapt, mag deze gebruikt worden om andere stokjes om-

hoog te werpen. 

 

- Wie de meeste pastastokjes/mikadostokjes heeft kunnen nemen,  

            is gewonnen! 

 

 

  

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpartyverhuur.tompie.be%2Fspellen%2F138-mikado.html&psig=AOvVaw07uNd9gdzT_cXyedCfWhtf&ust=1608202902108000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLijieis0u0CFQAAAAAdAAAAABAJ
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BLAAS DE BALLETJES IN DE BEKER  

BENODIGDHEDEN 

 Lege toiletrol of keukenrol 

 Licht balletje  

 Plastieken bekertjes 

 plakband 

 

ZO GA JE TE WERK 

1) Hang de plastieken bekertjes vast 

aan de zijkant van de tafel met 

plakband (kijk naar de foto hoe je 

dit moet doen) 

2) Ga aan de andere kant van de tafel 

zitten met je rol in je handen 

3) Leg elk een balletje voor je rol en 

laat iemand start roepen 

4) Blaas zo hard mogelijk op het balletje om het als eerste in de beker te 

krijgen. 

 

  

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fyoo.rs%2Folaf-de-sneeuwpop-van-papieren-bekertjes-1546795728.html&psig=AOvVaw3f5SyCKOuM2pYugrVB8YlX&ust=1607765682016000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCt5YTQxe0CFQAAAAAdAAAAABAE
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RAAD HET PLAATJE 

BENODIGHEDEN 

 Stukjes papier met plakband  

 Post-It’s (kleine gele kleefblaadjes) 

 

ZO GA JE TE WERK 

Wie is het? 

o Alle spelers nemen een stuk papier of een Post-It  

o Iedereen schrijft in het geheim een bekende  

persoon op 

o Laat de persoon rechts van jou zijn ogen sluiten 

en kleef het op die persoon zijn voorhoofd 

o Ga nu met iedereen in een kring zitten of rond een tafel 

o Verklap de namen op de kaartjes niet 

o Om de beurt mag iemand een vraag stellen over het kaartje op 

zijn voorhoofd. Dit mogen enkel ja-nee-vragen zijn. Bv: Is de per-

soon op mijn hoofd een vrouw? 

o Bij elk antwoord weet je meer over de persoon die op je voor-

hoofd staat tot je weet over wie het gaat 

o Als je het weet moet je wachten met het te zeggen tot het je beurt 

is 

o Wie kan als eerste raden wie hij/zij is? 

SPIJKER IN DE FLES  

BENODIGDHEDEN 

 Glazen flessen 

 Touw/koord 

 Spijker/balpen  

ZO GA JE TE WERK 

1) Zet de flessen op de grond  

2) Neem de balpen of de spijker en bind daar 

een lange koord aan vast  

3) Bind vervolgens de koord om je heup. Zorg 

dat de balpen of de spijker ter hoogte van 

de billen hangt  

4) Wie kan als eerste de spijker in de fles  

krijgen? 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Fnl%2Fvector%2Fquestion-mark-on-post-it-gm522894043-51022694&psig=AOvVaw1L_m63IqeDDSYr2pPauKY2&ust=1607714411972000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCVy4WRxO0CFQAAAAAdAAAAABAd
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RAAK DE DRAAD NIET  

BENODIGDHEDEN  

 toiletpapier  

 Plakband  

 

ZO GA JE TE WERK  

1) Neem een rol toiletpapier 

2) Maak verschillende parcours 

met het toiletpapier zoals je 

hier kan zien op de foto 

3) Je hangt het toiletpapier vast 

aan de muur met plakband 

4) Vervolgens probeer je door 

de parcours te geraken,  

zonder het toiletpapier aan 

te raken. 

 

 

SCHUIFPUZZEL MAKEN 

BENODIGDHEDEN  

 Stuk karton  

 Schaar/ breekmesje 

 Stiften  

 Lijm  

ZO GA JE TE WERK  

1) Je neemt een stuk karton 

2) Je knipt 10 stukjes in het mid-

den uit  

3) Je maakt een tekening op een 

wit blad papier en versier deze 

zoals je zelf wilt 

4) Je knipt de tekening uit met  

dezelfde grote van de 10 uitge-

sneden vakjes 

5) Daarna kleef je met lijm de  

stukjes vast op het karton.  
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HUIS OP STELTEN  

BENODIGDHEDEN  

 Touw  

 2 blikken (van groenten, soep..) 

 Boor/mes  

ZO GA JE TE WERK  

1) Je neemt de 2 blikken 

2) Je versiert de blikken zoals je zelf 

wil 

3) Daarna maak je langs beide  

kanten een gaatje 

4) Je stopt het touw door de gaten 

heen 

5) Maak de touwtjes aan beide kan-

ten vast met een stevige knobbel 

6) Nu heb je jouw eigen stelten! Doe 

een wedstrijdje steltlopen en zet 

het huis op stelten.  

MINI-VOETBALTAFEL   

BENODIGDHEDEN  

 Schoendoos  

 Kurken  

 Stokken  

 Stiften/kleurpotloden 

 Balletje  

ZO GA JE TE WERK  

1) Neem de schoendoos en snijd 

het bovenste stuk ervan 

2) Daarna ga je langs de binnenkant 

de onderkant van de doos  

versieren.  

3) Neem 6 stokken en schuif per stok 2 

kurken erop.  

4) Per rij geef je de kurken een andere 

kleur (1ste rij rood, 2de blauw, dan 

weer rood, dan weer blauw,..) 

5) Vervolgens steek je de stokken door 

de doos. Start het spel! 
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VROLIJK KERSTFEEST 

MIJN FANTASIE KERSTBOOM 

BENODIGDHEDEN  

 Houten Wasknijpers  

 Papier  

 Stiften  

 Pluchen bolletjes 

ZO GA JE TE WERK  

1) Neem 3 of meerdere  

wasknijpers en leg die op hun 

zijkant tegen elkaar. Kijk naar 

de foto hoe het moet. 

2) Plak deze aan elkaar en laat 

drogen. Nu heb je al de vorm 

van je kerstboom 

3) Kleur de wasknijpers in het 

groen  

4) Versier de boom naar keuze 

 

RUDOLFKOEKJES 

BENODIGDHEDEN  

Basisdeeg (voor 25 stuks) 

 225 g boter 

 175 g suiker 

 1 ei 

 300 g zelfrijzende bloem 

Afwerking 

 150 g pure chocolade 

 snoepjes  

 

  

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpixers.nl%2Fstickers%2Fkerst-rudolf-muetze-lichterkette-geel-46932467&psig=AOvVaw3eynez6HJhFvNdPMc3580D&ust=1607769342931000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiOtdbdxe0CFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwillemwever.kro-ncrv.nl%2Fvraag_antwoord%2Flevensbeschouwing%2Fwat-koosjer-eten&psig=AOvVaw1W2mSNikmNmIHp8TskCL_O&ust=1608219917158000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCrmJns0u0CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.voedingswaardetabel.nl%2Fvoedingswaarde%2Fvoedingsmiddel%2F%3Fid%3D262&psig=AOvVaw2fFbP3k4qUd8SUWoS40mdT&ust=1608220560123000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjF-cvu0u0CFQAAAAAdAAAAABAJ
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ZO GA JE TE WERK  

1. Neem een grote kom 

2. Doe de boter en de suiker in de kom 

3. Meng met je handen de boter en de suiker door elkaar 

4. Doe nu ook het ei en de bloem in de kom 

5. Meng alles en kneed het deeg tot een bal 

6. Draai het deeg in plastiekfolie 

 

Leg deze 30 minuten in de koelkast, het deeg kan nu rusten. 

7. Verwarm de oven voor op 180°C 

8. Rol het deeg uit op een met bloem  

bestrooid werkvlak 

9. Maak ronde koekjes uit het afge-

koelde deeg 

10. Leg ze op een met bakpapier  

bedekte bakplaat 

 

 

 

11. Bak de koekjes 12 tot 15 minuten in de voorverwarmde oven 

 

           Laat de koekjes afkoelen 

 

12. Smelt 150 g donkere chocolade au bain-marie of steek het even in de 

microgolf.  

Teken met de chocolade een gewei en twee ogen op de afgekoelde 

koekjes. Plak met chocolade een rood snoepje als neus op elk koekje.  

 

Laat opstijven en je Rudolf koekjes zijn klaar, wie smult er mee? 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.christmaholic.nl%2F2017%2F11%2F19%2F21-kerstactiviteiten-kinderen%2F&psig=AOvVaw2ynkbolOqIZAAiBZqbhug1&ust=1607768615066000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOibtfvaxe0CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.stucloper-online.be%2Fcontents%2Fnl%2Fp7_Afdekfolie.html&psig=AOvVaw0ScqlPZm-oAS_i2ZkB71SP&ust=1608221788907000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCw8JXz0u0CFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.be/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.magdazine.be%2Fkoken%2Frolcake%2F&psig=AOvVaw24fRsiESSMQjpjmafBf1hY&ust=1608222213740000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDjoeD00u0CFQAAAAAdAAAAABAJ


LINKS VIDEOS   
 

SLIJM MAKEN  

Nederlandstalige video: https://www.bing.com/videos/search?q=vi-

deo+slijm+van+standpasta&do-

cid=608030020749888484&mid=BF1A8B7B0278F1A0F200BF1A8B7B0278F1A0F2

00&view=detail&FORM=VIRE 

Engelstalige video: https://www.bing.com/videos/search?q=vi-

deo+slijm+van+standpasta&&view=de-

tail&mid=1376B7AEFC4A3CB0A16B1376B7AEFC4A3CB0A16B&rvsmid=BF1A8B7B

0278F1A0F200BF1A8B7B0278F1A0F200&FORM=VDRVRV 

BELLENBLAAS MAKEN 

Nederlandstalige video: https://www.youtube.com/watch?v=JjIJ2uGlRs4 

HANDTAS MAKEN VAN OUDE KLEREN 

Nederlandstalige video: https://www.youtube.com/watch?v=mWlMBjxWZrQ 

SCHUIFPUZZEL MAKEN 

(30) SCHUIFPUZZEL MAKEN - Het Briljant Kwartier #19 (handvaardigheid) - 

YouTube 

EMMER WERPEN 

(30) Ballen en frisbies in emmers gooien - YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=video+slijm+van+standpasta&docid=608030020749888484&mid=BF1A8B7B0278F1A0F200BF1A8B7B0278F1A0F200&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=video+slijm+van+standpasta&docid=608030020749888484&mid=BF1A8B7B0278F1A0F200BF1A8B7B0278F1A0F200&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=video+slijm+van+standpasta&docid=608030020749888484&mid=BF1A8B7B0278F1A0F200BF1A8B7B0278F1A0F200&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=video+slijm+van+standpasta&docid=608030020749888484&mid=BF1A8B7B0278F1A0F200BF1A8B7B0278F1A0F200&view=detail&FORM=VIRE
https://www.youtube.com/watch?v=JjIJ2uGlRs4
https://www.youtube.com/watch?v=KC8SfoS75Ec
https://www.youtube.com/watch?v=KC8SfoS75Ec
https://www.youtube.com/watch?v=79siEG0qScw
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