
 

In touw met kunst
We maken kunst met touw, wol en lijm
Een heel andere ervaring dan verven met een penseel of tekenen met een stift. Toch kun
je een heel mooi kunstwerk maken met lijm en touw, of lijm en wol. Een lekker
glibberig werkje. Doe je mee?

Duur : 30 minuten

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische ontwikkeling

Doelgroep : 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Creatief

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

touw
wol
witte knutsellijm of behangplaksel
bakken voor de lijm
karton of ander stevig papier

vorken
schaar
optioneel: lijmpistool

Wat heb je nodig?

Kijktip
Hier wordt het ook nog opgevuld, maar de werkwijze komt op hetzelfde neer

https://www.youtube.com/watch?v=hGpl9ssmo2A

Aan de slag
Zet bakjes lijm klaar. Een bakje moet goed gevuld zijn, want het wol, touw of garen moet je volledig kunnen
onderdompelen.
Tip voor de jongere kinderen: Teken met grijs potlood een (gemakkelijke) tekening waar je straks met het touw
overheen zult gaan. Het is handig om alvast met het droge touw een ontwerp uit te laten testen op het karton. Op
die manier kun je een beeld vormen van de lengte van het touw dat ze nodig hebben.
Knip touwtjes en wol op maat.
Dompel de touwtjes onder in de lijm, drapeer de natte touwtjes op het karton en maak patronen. Of: maak met
lijm de lijnen en plak hier het touw op.
Laat je kunstwerk drogen.

Tip
Op de foto zie je dat er een boom wordt gemaakt, maar experimenteer gerust met andere ontwerpen! Een portret of een
mooie bloem zijn natuurlijk ook super leuk! Met verschillende kleuren wol of touw kun je uiteraard ook de mooiste
kunstwerken maken.

 

https://www.youtube.com/watch?v=hGpl9ssmo2A


 

Bron:
http://mybrightideasblog.com/easy-fall-kids-craft-rope-and-pompom-trees/?
utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_tribes&utm_content=tribes&utm_term=483617142_17098090_322717

 

http://mybrightideasblog.com/easy-fall-kids-craft-rope-and-pompom-trees/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_tribes&utm_content=tribes&utm_term=483617142_17098090_322717


 

Reuze- hinkelparcours
Met stoepkrijt een groot hinkelparcours maken en daarna het spel spelen
Maak een reuzehinkelparcours in deze toffe activiteit. Springen, draaien, rennen of
balanceren.. Alles kan! Ga jij de uitdaging aan?

Duur : 45 minuten

Voorbereidingstijd : 5 minuten

Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling, Creatieve ontwikkeling,
Motorische ontwikkeling

Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Spel

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
papier en (kleur)potloden
stoepkrijt
optioneel: schilderstape

Wat gaan we doen?
We maken een reuzehinkelparcours! Dit is een hinkelparcours maar dan nét even anders. In dit hinkelparcours staan
niet alleen cijfers, maar ook handen, voeten, kleuren, lijnen, cirkels en nog veel meer! Bedenk met elkaar wat op jullie
reuzehinkelparcours moet komen en teken het uit. Klopt alles? Dan kunnen jullie het parcours met stoepkrijt op de
grond tekenen. Even testen of het werkt en dan kunnen jullie iedereen uitnodigen om jullie reuzehinkelparcours te
komen spelen. Gegarandeerd plezier!

Voorbereiding
Dit reuzehinkelparcours kun je met elkaar maken, maar nog veel leuker is het om dit in teams te doen. Zo leren
de kinderen goed samenwerken en maken ze voor elkaar een reuzehinkelparcours.
Zorg dat je genoeg stoepkrijt hebt in verschillende kleuren. Als je één kleur gebruikt is het lastiger om de
verschillen in het parcours te herkennen. Gebruik dus bij elk nieuw onderdeel altijd een nieuwe kleur.

 



 

Maak je reuzehinkelparcours
We beginnen door met elkaar of in teams een reuzehinkelparcours te maken op papier met (kleur)potloden. Je kunt
heel veel verschillende dingen verwerken in een hinkelparcours. Hieronder staan wat voorbeelden die je kunt
gebruiken:

twee strepen: ren hier tussendoor
hand: leg je hand op het parcours
voet: zet je voet op het parcours
streep of slang: balanceer over de lijn (eventueel met haaien eromheen)
zigzag, met aan het uiteinde van elke zigzag een bolletje: spring van bolletje naar bolletje net alsof je aan het
schaatsen bent
rondje: draai een rondje
vierkant: raak je voeten aan
driehoekjes: stampen
kruisjes: springen van x naar x
streep: spring over de streep
spring als een kikker
spring als een konijn

Zo zijn er nog veel meer mogelijkheden. Je kunt ook iets aangeven door het op de grond te schrijven. Zo wordt
duidelijker wat de bedoeling is, voor degene die springen. Laat je fantasie gaan en maak een supertof
reuzehinkelparcours! Gebruik eventueel de afbeeldingen hieronder als een inspiratiebron of bekijk de Youtube
filmpjes waar je ook veel verschillende ideeën kunt opdoen.

Als jullie klaar zijn met het tekenen op papier, kunnen jullie buiten het parcours gaan tekenen met stoepkrijt. Geef
met kleuren de verschillende onderdelen van het parcours aan. Als jullie werken met linkerhand, rechterhand en
linkervoet en rechtervoet is het wel handig dat jullie die altijd dezelfde kleur geven. Wil je dus op het parcours
bijvoorbeeld dat er wordt gesprongen met de linkervoet, zorg dan dat alles wat met de linkervoet of de linkerhand
gedaan moet worden, dezelfde kleur krijgt. Zo is het duidelijk wat er verwacht wordt. Dit voorbeeld zie je ook heel goed
in het eerste youtube filmpje. Denk dus goed na over het gebruik van kleuren in je parcours.

 



 

Voorbeelden van een reuzehinkelparcours:
https://www.youtubetrimmer.nl/view/?v=qGBGyF8L0mw&start=33&end=106
https://youtu.be/D2OO-vQ2UYs
https://youtu.be/WhRtL_oiwNU

Springen maar!
Nu is het tijd om het parcours te gaan testen! Klopt alles wat jullie hebben bedacht? Maak eventueel aanpassingen
waar nodig. Als alles klopt, mag het andere team het parcours gaan springen. Doe het parcours een keer voor als het
andere team het lastig vindt. Is iedereen geweest? Dan kunnen jullie het parcours van het andere team gaan doen. Ook
leuk, misschien zijn er wel ouders die even tijd hebben bij het ophalen om jullie toffe parcours te testen! Veel spring
plezier!

Tip
Is het slecht weer? Maak dan het reuzehinkelparcours binnen op de grond van schilderstape! Zorg er hierbij wel voor
dat je een grote ruimte hebt en dat de kinderen zich niet kunnen verwonden aan de meubels of het speelgoed.

 

https://www.youtubetrimmer.nl/view/?v=qGBGyF8L0mw&start=33&end=106
https://youtu.be/D2OO-vQ2UYs
https://youtu.be/WhRtL_oiwNU


 

Superhelden ganzenbord
Het klassieke spel in een nieuw jasje: superheldenstijl!
Dit ganzenbordspel bestaat uit alleen maar opdrachten! Wie komt het eerst bij de
finish en is dus de snelste superheld?

Duur : 45 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling, Sociaal-emotionele
ontwikkeling

Doelgroep : 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Spel

Groepsgrootte : Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 kinderen

bordspel uit de bijlage
opdrachtkaarten uit de bijlage
dobbelsteen
pionnen van verschillende kleuren/vormen
stopwatch
beschuitje
ballonnen

pennen
schrijfpapier, papier om te vouwen
beker water
springtouw
pot knikkers of legoblokjes

Benodigdheden

Voorbereiding
Print het spel en de kaarten uit de bijlage uit. Plak het bordspel aan elkaar met behulp van plakband. Het
bordspel wordt dan twee a4 breed en drie a4 lang. Het spel kun je na de tijd weer opvouwen en een volgende
keer gebruiken. 
Knip de kaartjes uit en lamineer ze om het spel vaker te kunnen spelen. 
Bedenk alvast rekensommen voor de rekenopdracht. 
Vul een pot met knikkers of met legoblokjes van verschillende kleuren. 

 



 

Zo speel je superhelden ganzenbord
Welke superheld is nu de beste, wie redt de meeste mensen en wie is het snelst? In dit spel nemen de superhelden het
tegen elkaar op en wint de echte superheld. Bij een kleinere groep kun je ieder kind een eigen superheld laten kiezen
of duo’s maken als het een grotere groep is. De superhelden kunnen bijvoorbeeld zijn: Mega Mindy, Mega Toby,
Superman, Spiderman, Batman, Ironman, Pippi Langkous, Zorro, Wonder Woman of Ninja!

Elke superheld vertrekt bij de start en probeert zo snel mogelijk het einde te bereiken. Het spel wordt gespeeld vanuit
een centraal speelbord met 50 vakjes, elk team plaatst zijn pion op het eerste vakje van het speelbord en gooit met een
dobbelsteen om zo snel mogelijk door het veld te komen. Op het speelbord staan de volgende kleuren:

a. 25 rode vakjes met uitdagingen
b. 10 groen vakjes met kansen
c. 10 gele vakjes met opdrachten
d. 5 blauwe vakjes met pestkaarten

Rood: bij een rood vakje is het de bedoeling dat je een andere superheld uit daagt voor de opdracht die bij het vakje
hoort. Als je wint, mag je kiezen of je wisselt met de andere persoon van vakje of je liever blijft staan.

Groen: kansen zijn spelopdrachten die zowel positief als negatief voor je kunnen zijn. Dit is een gok.

Geel: opdrachten die je als team moet uitvoeren. Als je hierop komt kost het tijd en kun je niet verder op het speelbord.
Je moet eerst de opdracht uitvoeren daarna mag je weer verder met het spel. 

Blauw: pestopdrachten, deze kun je aan een ander geven waardoor deze superheld even is uitgeschakeld. 

Lees per kaartje de opdracht voor en voer deze uit. Daarna is de speler naast je aan de beurt en gooit met de
dobbelsteen enzovoort. Degene die als eerst bij de finish komt is de snelste superheld!

Tip
Zijn er veel kinderen? Print het spel twee keer uit en verdeel de groep in tweeën. 

 



















 

Kaneelstengels
Stengels van bladerdeeg, bestrooid met kaneel-kokosbloesemsuiker
We maken kaneelstengels van bladerdeeg. Wat zal het lekker gaan ruiken! We weten
zeker dat jij dit ook lekker vindt.

Duur : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling, Motorische ontwikkeling

Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Eten en drinken

Groepsgrootte : Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 kinderen, Groep
meer dan 10 kinderen

4 plakjes bladerdeeg
6 eetlepels kokosbloesemsuiker (of gewone suiker)
2 theelepels kaneel
2 ei
oven
bakpapier
snijplank

(brood)mes
2 bakjes
lepel
vork
bakkwast

Wat heb je nodig?
Voor 16 kaneelstengels heb je het volgende nodig

Wat gaan we doen?
We maken op een gemakkelijke manier overheerlijke kaneelstengels. In slechts een klein half uurtje tover je minstens
16 kaneelstengels op tafel.

Doordat het gebruik van suiker niet erg gezond is, hebben wij in dit recept gekozen voor het gebruik van
kokosbloesemsuiker. Dit is een goeie vervanger die rijk is aan kalium en ijzer. Qua smaak lijkt het een beetje op bruine
suiker. Het is daarom ideaal te gebruiken bij zoete gerechten en baksels. Je kunt dit vaak halen bij (grotere)
supermarkten zoals de Albert Heijn en Jumbo. Maar ook zie je het vaak terug in de schappen van bio- en
gezondheidswinkels.

 

https://www.ah.nl/producten/product/wi227744/biotoday-kokosbloesemsuiker
https://www.ah.nl/producten/product/wi227744/biotoday-kokosbloesemsuiker


 

Kinderparticipatie
Hoe betrek je de kinderen bij deze activiteit?
Samen in de keuken bezig zijn is hartstikke leuk! Grijp de mogelijkheid aan om écht samen iets lekkers te maken,
zonder dat je zelf (te) veel voorbereidt. Het is juist heel erg belangrijk en leerzaam voor kinderen om actief deel te
nemen aan activiteiten, zodat ze het écht zelf hebben gemaakt. Bovendien zorgt dit voor voldoende gespreksstof! Vraag
de kinderen bijvoorbeeld: "Hebben jullie eerder al eens iets zelf gemaakt? Hebben jullie wel eens iets met bladerdeeg
gemaakt? Weet jij welke snacks of hapjes van bladerdeeg zijn gemaakt? (appelflappen, saucijzenbroodjes,
kaasstengels) enzovoort.

Betrek de kinderen bij het gehele proces: de voorbereiding, uitvoering en de afsluiting. Laat ze helpen met het
boodschappen doen en/of het verzamelen van de benodigdheden, praat met elkaar over de ingrediënten die je gaat
gebruiken. Helpen met opruimen en afwassen hoort er natuurlijk ook gewoon bij! Super gezellig en leerzaam. 

Voorbereiding
Doe samen met de kinderen boodschappen. Kennen zij alle ingrediënten? Wie gaat er wel eens mee naar de
supermarkt? Wie heeft er wel eens iets lekkers gemaakt?
Als jullie alle ingrediënten hebben verzameld kunnen jullie samen de andere benodigdheden klaar gaan zetten.
Ontdooi alvast de vellen bladerdeeg door ze op een snijplank te leggen. Haal ook de velletjes er alvast af.
Maak afspraken: wie doet wat? Maak een taakverdeling!

Aan de slag!
Verwarm de oven voor op 220 graden.
Snijd de ontdooide bladerdeegplakjes ieder in 4 lange repen.
Leg de reepjes hierna op een met bakpapier beklede bakplaat. Zorg ervoor dat ze niet te dicht op elkaar liggen!
Het bladerdeeg wordt namelijk nog groter als het warm wordt.
Variatie: draai beide uiteindes van de reepjes in tegengestelde richting om 'twisters' te maken.
Maak nu de kaneelsuiker door de kokosbloesemsuiker en het kaneel bij elkaar in een kommetje te doen en het
door elkaar heen te roeren.
Pak een ander bakje en breek het ei hierin. Kluts het ei met een vork en smeer het eimengsel vervolgens op alle
bladerdeeg-reepjes.
Strooi daarna de kaneelsuiker over alle reepjes heen en zet het daarna ongeveer 12 minuten in de oven.
Klaar! Laat ze even afkoelen en smikkel ze daarna lekker op. 
Tip: Heb je nog kaneelstengels over? Je kunt ze best nog één dag bewaren als je ze in een afgesloten trommel of
zakje doet. Vers zijn ze natuurlijk wel het allerlekkerst!

 



 

Nog meer lekkere tussendoortjes
Zin in andere hapjes met kaneel? Maak dan eens deze gezonde cinnamon rolls of kies voor iets heel anders:
gebakken peer met kaneel. Appelmoes met kaneel is natuurlijk ook altijd lekker!
Je kunt veel maken met bladerdeeg. Maak bijvoorbeeld deze lekkere kaasstengels, pizzatwisters of bladerdeeg
appeltjes. Naast deze drie suggesties is er nog meer te vinden in onze database. Neem gerust een kijkje!

 

https://online.doenkids.nl/activities/preview/2146
https://online.doenkids.nl/activities/preview/2571
https://online.doenkids.nl/activities/preview/594
https://online.doenkids.nl/activities/preview/1084
https://online.doenkids.nl/activities/preview/180
https://online.doenkids.nl/activities/preview/1427


 

Djembé er op los!
Maak met bekertjes en ballonnen je eigen mini Djembé-trommels!
In Afrika kunnen ze niet bijna niet zonder de djembé. In elk liedje hoor je er wel één.
Vandaag maak je een eigen mini-djembé!

Duur : 15 minuten

Voorbereidingstijd : 5 minuten

Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling, Creatieve ontwikkeling,
Motorische ontwikkeling

Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar

Soort activiteit : Creatief, Muziek, dans en drama

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen

2 papieren bekertjes
1 grote ballon
schaar
plakband

optioneel: stiften voor het versieren
optioneel: wol voor het versieren
optioneel: lijm voor het versieren
optioneel: stiften of verf en kwasten
optioneel: duct tape

Wat heb je nodig?
Per kind of per groepje

Wat is een Djembé?
Een Djembé is een Afrikaanse trommel, die de vorm van een soort vaas heeft. Een echte djembé is gemaakt van een
boomstam. Ze hollen de boomstam met de hand uit en doen er een geitenvel overheen. Het geitenvel maken ze vast met
hulp van touwen. De djembé kan je zittend of staand bespelen. Als je zittend speelt staat de djembé tussen je benen en
een klein beetje naar voren gekanteld. Dan komt er het mooiste geluid uit. Staand spelen op een djembé is best
moeilijk. De djembé hangt dan bijvoorbeeld om je nek.

Om verschillende klanken te krijgen uit de djembé kun je op verschillende manieren trommelen. Bijvoorbeeld met je
hele hand of alleen met je vingers. Je kan op de rand van de djembé trommelen en in het midden van de djembé. Al
deze manieren van trommelen geven een andere klank.

 



 

Hoe maak je het?
Stapel de twee bekertjes op elkaar met de onderkanten tegen elkaar.
Plak de bekertjes aan elkaar met een plakbandje.
Knip het uiteinde van de ballon af, zoals op de foto te zien is.
Trek de ballon uit elkaar en over het bekertje. Dit is best moeilijk, dus het is niet erg om hulp te vragen!
Als je het leuk vind kun je de djembé nog versieren, bijvoorbeeld met stukjes touw. Zo lijkt de djembé nog meer
op een echte djembé.
Probeer je eigen gemaakte mini djembé eens uit door er op te trommelen op verschillende manieren.

Tips
Om te proberen op de bso!

Probeer voor een ander geluid eens een ballon om een glas of kopje te doen. Deze kunnen de kinderen alleen
niet mee naar huis nemen natuurlijk.
Gebruik blanco papieren bekertjes en laat de kinderen de bekertjes met stippen versieren. Hiervoor kunnen
stiften of verf en kwasten gebruikt worden.
Gebruik in plaats van ballonnen eens meerdere stukjes duct tape om de djembé bovenaan dicht te maken.

 



 

Leer via deze video een paar djembe patronen
https://youtu.be/n65_ZOh7jag

 

https://youtu.be/n65_ZOh7jag

