
 

 

Op deze pagina vind je uitleg voor de 5 buitenspeelspellen van de maand juni. 

Ballon tikkertje 
Hoe werkt deze activiteit? 

Voor dit spel zet je een duidelijk speelveld af, binnen dit vlak speelt het spel zich af. Voordat het spel kan 

beginnen krijgen alle kinderen een ballon om een van hun benen gebonden. Zodra het startsignaal klinkt 

moeten de kinderen de ballon van de ander kapot trappen, en tegelijk ervoor zorgen dat hun ballon niet 

kapot getrapt wordt. 

Extra informatie 

Bij deze activiteit kunnen knallen ontstaan, dit kan voor sommige kinderen een hinder opleveren. Voor 

hen is dit geen geschikt spel. 

Fopbal 
Hoe werkt deze activiteit? 

Tijdens deze activiteit wordt het reactievermogen van kinderen getest. De spelleider staat in het midden 

van de cirkel en gooit of doet alsof hij/zij naar de kinderen gooit. De kinderen moeten hun armen op hun 

rug houden en ze niet bewegen wanneer de spelleider doet alsof hij/zij gooit, en de bal vangen wanneer 

de bal echt naar hen wordt toegegooid. Als ze onnodig bewegen of de bal niet vangen, zijn ze af. 

Extra informatie 

Wanneer de kinderen de activiteit doorhebben, dan kan de spelleider worden vervangen door 1 van de 

kinderen zelf. 

Drie is te veel 
Hoe werkt deze activiteit? 

Bij deze activiteit is er 1 tikker, zodra hij iemand getikt heeft gaat deze langs het speelveld staan, ook de 

tweede persoon die getikt is gaat hier staan. Zodra de derde persoon erbij komt staan is de eerste weer 

vrij en mag deze weer meedoen. Want drie is te veel! 

Extra informatie 

Als variant op dit spel kan er ook 1 stiekeme bevrijder zijn in het spel, de tikker mag niet weten wie dat 

is, zodra deze persoon getikt is, is de hele bank vrij. 

Kapitein zegt 
Hoe werkt deze activiteit? 

Bij deze activiteit wordt door de spelleider, in dit geval de kapitein, een opdracht gegeven. Bijvoorbeeld; 

“Kapitein zegt roze”. In dit geval moeten de kinderen zo snel mogelijk naar het roze vak rennen. Deze 

moeten natuurlijk van te voren worden aangegeven. Als er een opdracht wordt gegeven zonder Kapitein 

zegt, dan moeten de kinderen de opdracht niet uitvoeren. 

Extra informatie 

Deze activiteit kan zo moeilijk en zo eenvoudig mogelijk gemaakt worden als maar gewild is. Dit kan 

door de opdrachten aan te passen, of de snelheid waarin de opdrachten achter elkaar volgen. 



 

 

Hutten bouwen 
Hoe werkt deze activiteit? 

De kinderen krijgen dozen en ander knutselmateriaal, ook krijgen ze scharen en tape. Hierna mogen ze 

zelf aan de slag, ze mogen zelf een locatie en een bouwplan verzinnen. 

Extra informatie 

Tijdens deze activiteit wordt veel creativiteit en oplossingsvermogen van de kinderen. Het is dan ook de 

bedoeling dat de kinderen vooral zelf aan het bouwen gaan. Uiteindelijk gaat het niet om het 

eindresultaat, maar om dat wat ze leren van de bouw. Namelijk samenwerking en oplossen. 
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