
 

Appelflappen
Hollandse appelflappen uit de oven
Naast oliebollen horen appelflappen natuurlijk ook bij Oud en Nieuw. Maar ja, eigenlijk
zijn ze het hele jaar door superlekker!

Duur : 45 minuten

Voorbereidingstijd : 5 minuten

Ontwikkelingsgebied : Motorische ontwikkeling

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

Soort activiteit : Eten en drinken

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

6 plakjes bladerdeeg
1 grote appel (ik gebruikte jonagold)
2 el suiker

1 el grove kaneelsuiker
1 tl kaneelpoeder
losgeklopt ei + extra kaneelsuiker

Wat heb je nodig?
Voor 6 stuks

Hoe bak je de appelflappen?
Schil de appel en snij deze in kleine blokjes. Doe de stukjes appel in een schaal en voeg de suiker, grove
kaneelsuiker en kaneelpoeder toe. Roer goed door elkaar.
Verdeel de appel-kaneelvulling over de plakjes bladerdeeg, hou de randen vrij van de vulling. Vouw de flappen
diagonaal dubbel en druk de randen met een vork goed dicht.
Smeer de appelflappen in met het losgeklopte ei en strooi er kaneelsuiker overheen.
Bak af in 15-18 minuten op 200 graden.

Video
https://youtu.be/vjvBbRC__H8

 

https://youtu.be/vjvBbRC__H8


 

Bron
https://www.laurasbakery.nl/appelflappen/

 

https://www.laurasbakery.nl/appelflappen/


 

Hamburger Superman
Zelf hamburgers maken en ze opdienen als een Superman hamburger
De hamburgers die wij gaan maken zijn niet alleen heel lekker, wie weet krijg je er
superpower van want we toveren ze om tot Superman hamburgers!

Duur : 45 minuten

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische ontwikkeling

Doelgroep : 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Eten en drinken

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

500 gram gehakt (bijv.
rundergehakt)
1 kleine ui
1 teentje knoflook
halve theelepel paprikapoeder
1/4 theelepel cayennepeper

zout en peper
1 ei
halve eetlepel ketchup
1,5 eetlepel paneermeel
boter om in te bakken
plakjes cheddarkaas

ketchup
broodjes

Ingrediënten
Genoeg voor 4 hamburgers

Hoe kun je de kinderen hierbij betrekken?
Samen koken is natuurlijk hartstikke leuk! Grijp de mogelijkheid aan om écht samen een lekker gerecht te maken,
zonder dat je zelf (te) veel voorbereid. 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 gebakken of gekookt? Wat vinden jullie lekker om te
maken? Wat moest je toen doen? Wat had je nodig?" Enzovoorts.

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 er in zullen
komen. Laat ze helpen met snijden (waar je wel bij blijft, en met een niet te scherp mes laten snijden!) De kinderen
kunnen het gerecht stap- voor stap bereiden met de ingrediënten die zij lekker vinden (je hoeft je natuurlijk niet aan
ons gerecht te houden). Helpen met opruimen en afwassen hoort er natuurlijk ook gewoon bij! Super gezellig en
leerzaam.

 



 

Het logo van Superman
Bekijk onderstaande afbeeldingen om te zien hoe het logo er precies uitziet

Hoe maak je de hamburgers?
Snipper de ui en pers de knoflook.
Meng in een grote kom het gehakt met de ui en knoflook, de paprikapoeder, cayennepeper, zout en peper. Doe
het ei, ketchup en paneermeel er bij en kneed dit door.
Kneed 4 mooie burgers van het gehaktmengsel en laat dit (als je er tijd voor hebt) afgedekt met huishoudfolie
even (ongeveer 30 minuten) rusten in de koelkast.
Verwarm een klontje boter in een koekenpan en bak de hamburgers goudbruin.
Snijd de cheddarkaas in diamantvormen. Leg de hamburgers op een broodje, beleg met een lapje kaas in
diamantvorm. Maak met ketchup de letter S op de kaas.
Smullen maar!

Tips
Beleg het broodje eerst met sla en tomaat en eventueel een paar plakjes augurk voordat je de hamburger er op legt.

 



 

Hawaïschuitjes
Afbakbroodjes met kaas, ananas en een eetbaar zeil van komkommer
Alle hens aan dek! We gaan lekker smullen van een tropische lunch. We maken
namelijk Hawaïschuitjes! Broodjes met kaas en ananas.

Duur : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 15 minuten

Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling, Creatieve 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

half bruin afbakpistoletje (eventueel spelt)
plakje ham of kipfilet
plakje(s) kaas
plak ananas, gehalveerd
als je een hele ananas koopt: snijplank + scherp

groot mes (voor pm'er)
lang stuk komkommer (met kaasschaaf eraf
gehaald)
satéprikker
snijplank + broodmes
oven + bakpapier + ovenwanten
optioneel: boter + bestekmes

Wat heb je nodig?
Voor één hawaïschuitje heb je het volgende nodig

Let op: de combinatie van de ananas, ham en kaas maken het een Hawaïschuitje. Maar deze bovenstaande
ingrediënten zijn slechts suggesties. Jullie kunnen hier uiteraard zelf een keuze in maken. Kijk gerust naar hetgeen
wat de kinderen lekker vinden en houd rekening met eventuele allergieën en diëten.

Wat gaan we doen?
We maken Hawaïschuitjes: een half afbakpistoletje, belegd met ham, kaas en ananas (de bekende "Hawaï-
combinatie"). Dit bakken we in de oven af. Hierna maken we een zeil van komkommer en prikken we dit in ons
'schuitje'. En daarna? Alle hens aan dek en smullen maar!

 

https://www.ah.nl/producten/product/wi498196/ah-voordeel-schnittbroodjes-volkoren
https://www.jumbo.com/producten/jumbo-spelt-pistolets-biologisch-4-stuks-224680PAK


 

Kinderparticipatie
Samen in de keuken bezig zijn is hartstikke leuk en leerzaam! Bereid dus niet teveel alleen voor, maar doe dit juist
samen met de kinderen. Zo kunnen ze zeggen dat ze het echt zelf gemaakt hebben. Betrek de kinderen bij het gehele
proces, van het boodschappen doen tot het opruimen. Tijdens de voorbereidingen kun je met de kinderen in gesprek
gaan over koken en bakken en over het recept dat jullie gaan maken. Vraag de kinderen bijvoorbeeld: "Heb je al een
warm broodje gemaakt? Was dit ook met fruit of juist met wat anders? Maken jullie thuis ook wel eens wat lekkers?
Vind je een pizza met ananas ook lekker? Hoe zou dit op een broodje smaken?" enzovoort. Ook zou je kunnen
inventariseren welke kinderen deze combinatie écht niet lusten en/of er kinderen zijn die allergisch zijn voor één van
deze ingrediënten. Dan kun je met hen zoeken naar alternatieven en hier een boodschappenlijst voor maken. (Als dit
niet van toepassing is, is het natuurlijk het allerleukste om hen dit gewoon te laten ervaren en dit te laten proeven. Wie
weet vinden ze het wel heel erg lekker.)

De oudere kinderen kunnen helpen bij het lezen van het recept en het verzamelen van alle materialen. En daarna
kunnen jullie samen alles klaar gaan zetten. 
Helpen met opruimen en afwassen hoort er natuurlijk ook gewoon bij! Supergezellig en leerzaam. 

Voorbereiding
Maak (samen met de kinderen) een boodschappenlijst. Jullie kunnen zelf kiezen voor kant en klare schijven
ananas, of voor een hele ananas.
Tip: als je een hele ananas gebruikt is het handig om extra tijd voor deze activiteit uit te trekken. Het schillen en
snijden hiervan is namelijk nogal een karwei. Bedenk ook of je dit zelf gaat doen of dat je hier de oudere
kinderen (onder begeleiding!) bij betrekt. Bekijk eventueel dit korte filmpje om te zien hoe je dit doet.
Zorg ervoor dat de ananas gesneden is voordat je met het beleggen van de broodjes begint.
Doe samen met de kinderen boodschappen. Kennen zij de ingrediënten die jullie gaan gebruiken? "Wie gaat er
wel eens mee naar de supermarkt? Wie kent deze smaken bij elkaar (ananas, kaas, ham)? Heb je wel eens een
pizza Hawaï gehad? Lijkt dit je een lekkere combinatie?" De oudere kinderen kunnen helpen met het berekenen
van de hoeveelheden en het vergelijken van verpakkingen en prijzen. Op deze manier wordt het extra leerzaam.
Als jullie alle ingrediënten hebben verzameld kunnen jullie samen de andere benodigdheden klaar gaan zetten.
Lees het stappenplan bij 'aan de slag' door en maak eventueel alvast een taakverdeling, zodat iedereen straks
een steentje kan bijdragen.

 

https://www.youtube.com/watch?v=n5FCaTs5qsc


 

Waarom noem je ham, kaas en ananas 'Hawaï'?
De combinatie ham, kaas en ananas vind je vaak terug op een pizza of op broodjes. Maar toch is het op de pizza het
meest bekend! Misschien kennen jullie de pizza Hawaï wel. Maar waarom heet deze pizza eigenlijk zo?

De pizza Hawaii is in Canada bedacht door een kok die uit Griekenland komt. Hij verhuisde in 1954 met zijn broers
vanuit Griekenland naar Canada. Tijdens een tussenstop in Napels (Italië) proefde hij voor het eerst pizza. 
Toen hij eenmaal in Canada woonde opende hij een restaurant. In dit restaurant kon je eerst alleen Amerikaanse
gerechten eten zoals hamburgers, frietjes en pancakes. Maar aan het begin van de jaren zestig zette deze kok ook
pizza op het menu. In die tijd was dat nog erg onbekend en werd het niet veel gegeten. Maar omdat de broers graag
dingen uitprobeerden bedachten ze op een dag om eens wat ananas op hun pizza's te leggen. Ze waren verrast door de
smaak! Het zoete van de ananas, samen met de smaak van de ham vonden ze erg lekker. Daarom zetten zij deze pizza op
de kaart en noemden ze hem: ‘the Hawaiian’ (de Hawaïaanse). Deze naam gaven ze aan de pizza omdat Hawaï in die tijd
het grootste ananasland was (daar kwamen de meeste ananassen vandaan). Ook kwamen de stukjes ananas die de
broers gebruikten daar vandaan.

Of dit écht waar is weet niemand. Er gaan namelijk veel verhalen rond en niemand komt er precies achter wat nu
precies de waarheid is. Sommigen zeggen dat het juist in Nederland uitgevonden is en anderen hebben het
bijvoorbeeld over een Duitse tv-kok die in 1955 deze combinatie al op een broodje probeerde. Het zeker weten doen we
nooit, maar dit is wel een leuk verhaal! Toch?

Aan de slag!
Deze ingrediënten zijn een suggestie. Beslis zelf wat je wel en niet wilt gebruiken.

Verwarm de oven voor op 220 graden. Haal de bakplaat er wel alvast uit en leg hier wat bakpapier op.
Snijd de pistoletjes in de lengte doormidden en besmeer beide helften eventueel met wat boter. Beleg elke helft
met een plakje ham, half plakje ananas (of twee halve plakken kan natuurlijk ook) en bedek het met kaas.
Bak de pistoletjes 10 tot 15 minuten in de oven, of totdat de kaas gesmolten is en het brood goudbruin. Houd de
broodjes ondertussen goed in de gaten, want niet elke oven bakt op hetzelfde tempo af.
Tip: heb je meer kinderen dan er broodjes in de oven passen? Maak dan nog een nieuwe lading. Als ze klaar zijn
haalt de pm'er de broodjes met ovenwanten uit de oven. Laat dit niet door de kinderen doen! De broodjes zijn
dan erg heet.
Laat de broodjes eerst wat afkoelen voordat je verder gaat.
Snijd ondertussen de komkommer, over de lengte, in dunne linten met een kaasschaaf. Laat de kinderen dit
niet alleen doen, maar altijd onder begeleiding! Zet daarna een houten prikker in het midden van de pistoletjes
en prik de komkommer eraan, zodat het lijkt op het zeil van een boot (zie foto).

Eet smakelijk!

 



 

Bronnen:
https://www.npo3.nl/hoe-komt-de-pizza-hawaii-aan-zijn-naam
https://www.keukenliefde.nl/speels-smakelijk-hawaischuitjes/

 

https://www.npo3.nl/hoe-komt-de-pizza-hawaii-aan-zijn-naam
https://www.keukenliefde.nl/speels-smakelijk-hawaischuitjes/


 

Uilenkoekjes
Koekjes bakken in de vorm van uiltjes
Gewoon even heel goed opletten hoe je je koekje vormgeeft en voordat je het weet heb je
koekdeeg omgetoverd tot fantastische uiltjes. Leuk om te zien en nog lekker ook!

Duur : 45 minuten

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische ontwikkeling

Doelgroep : 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

500-550 g bloem 
200 g suiker
3 eierdooiers  
3 eetlepels honing 
140 g melk 
250 g margarine
2 tl bakpoeder 

2 tl gemalen gember
50g chocolade 
ronde vorm (bijvoorbeeld groot
glas)
kleine ronde vorm (bijvoorbeeld
dopje)
deegroller

bakpapier
vork
cocktailprikker

Wat heb je nodig?
Voor ongeveer 20 koekjes heb je het volgende nodig:

Aan de slag!
We maken lekkere koekjes die er uit komen te zien als uiltjes! Gember geeft een typische smaak, dus als je er niet van
houdt dan kun je dat achterwege laten. Wil je liever gewoon standaard zanddeeg gebruiken? Dat kan natuurlijk ook.
Kijk in onze database voor het basisrecept.

Meng de margarine met de suiker, voeg de eierdooiers toe en roer opnieuw. Voeg de melk en honing toe en roer
goed door. Meng in een andere kom de droge ingrediënten; bakpoeder, gember, meel. Voeg nu de de twee
mengsels samen. Indien nodig kun je nog een beetje bloem extra toevoegen als het deeg te vochtig is.
Kneed nu van dit deeg stevige bollen en plaats ze in de koelkast gedurende 30 minuten. 
Bestuif een werkblad met bloem en rol met een deegroller het deeg uit en steek met een ronde vorm cirkels uit
het deeg.

 



 

In het midden zet je nu met een vork streepjes, zie ook het patroon op de foto. Beide zijden van het midden buig je om,
om vleugels te vormen en op het bovenste gedeelte komt het hoofd.

Maak ronde gaten voor het vormgeven van de ogen (wij gebruikten een dopje van een stift die we goed hadden
afgewassen!)
Met de deegresten maak je de snavel en klauwen.

 



 

Neem een met bakpapier bekleed bakblik en leg de uiltjes er op. Zet het bakblik in de voorverwarmde oven met
een temperatuur van 180°C. Bak dit ongeveer 15 tot 20 minuten of totdat je ziet dat het deeg donker gaat
kleuren.
Als de uiltjes helemaal afgekoeld zijn dan kun je ze ook nog decoreren met chocolade. Je laat wat chocolade
smelten in de magnetron en met behulp van een cocktailprikker versier je de uiltjes nog extra. Eet smakelijk!

Bron:
https://lady.mail.ru/recipe/13485-pechene-sovy/

 

https://lady.mail.ru/recipe/13485-pechene-sovy/


 

Super soaker bal
Speel de strandbal of ballon over met waterstralen, in plaats van met je handen of
voeten
Een waterpistool bij een balspel? Tijdens super soaker bal kun je niet zonder. Welk
team wint deze waterige wedstrijd?

Duur : 45 minuten

Voorbereidingstijd : 15 minuten

Ontwikkelingsgebied : Motorische ontwikkeling, Sociaal-emotionele
ontwikkeling

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

Soort activiteit : Sport & bewegen

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

Wat gaan we doen?
We gaan aan de slag met een waterpistool en een bal of ballon. Er staan drie spelvarianten in dit draaiboek beschreven:
een Super Soaker Parcours, Super Soaker Voetbal en Super Soaker Volleybal. Jullie kunnen één variant kiezen, maar
als het lukt kunnen jullie natuurlijk ook meerdere spellen spelen.

waterpistolen (liefst 1 per kind)
(minimaal) 2 grote emmers water per spel
1 strandbal of 2 strandballen, voor een estafette
zakje ballonnen
touw van minimaal 6 meter
2 palen

8 pionnen (minimaal)
stoepkrijt
optioneel: (dik) touw, takken of poolnoodles
optioneel: timer of stopwatch

Wat heb je nodig?
Let op: dit zijn de materialen voor alle spellen. Per spel staan de materialen nogmaals beschreven

Voorbereidingen
Lees hieronder alvast de uitleg bij de verschillende spellen door. Maak een keuze in het spel dat jullie willen
gaan spelen en verzamel hiervoor de nodige materialen.
Zet alvast het veld of parcours klaar.
Vraag eventueel de ouder(s) en/of verzorger(s) om extra droge kleding of badkleding mee te geven.
Mocht je niet voldoende waterpistolen op de locatie hebben, dan zou je ook de ouder(s) en/of verzorger(s) kunnen
vragen of hun kind(eren) er één van huis mee mag nemen.

 

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=44165&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fwaterpistool-watergun-super-soaker%2F9300000019932998%2F&name=Waterpistool
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=44165&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fintex-strandbal-geel-blauw-roze-wit%2F9200000086979063%2F&name=Intex%20Strandbal%20-%20Geel%2Fblauw%2Froze%2Fwit
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=44165&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fcomfy-noodle-fluo-flexibeam-poolnoodle-160-cm-assortimentskleuren%2F9200000050873767%2F&name=Comfy%20Noodle%20Fluo%20-%20flexibeam%20-%20poolnoodle%20-%201...


 

Super Soaker Parcours
Doelgroep: 4 jaar en ouder
Benodigdheden voor 1 parcours:

1 waterpistool, 2 grote emmers met water (minimaal), 1 strandbal, pionnen, stoepkrijt, stopwatch (optioneel), (dik)
touw, takken of poolnoodles (optioneel)

Voorbereiding:

Maak een parcours waar de strandbal doorheen gespoten gaat worden. Je kunt denken aan slalommen of
poortjes van pionnen waar de strandbal tussendoor moet. Maar je kunt ook een soort weggetje maken waar de
strandbal overheen moet rollen. Door een dik touw, takken of poolnoodles langs de rand neer te leggen blijft de
strandbal beter op het parcours liggen. Pas het parcours aan op de mogelijkheden van jullie locatie en het
niveau van de kinderen.
Maak met stoepkrijt een start- en eindstreep van het parcours.
Zet verspreid over het parcours een aantal grote emmers water neer. Hier kunnen de kinderen tussendoor, als
het nodig is, de waterpistolen mee vullen.
Blaas de strandbal alvast op.
Aandachtspunt: de kleuters kunnen dit nog wat lastig vinden. Help hen als dit nodig is een beetje of koppel hen
aan een ouder kind.

Spelen maar!
De eerste speler gaat bij de startstreep staan met een waterpistool. Zodra het startsein is gegeven spuit de speler met
het waterpistool de bal door het parcours. Aan het eind van het parcours mag de bal worden opgetild en mee terug
worden genomen naar de start. Hier staat de volgende speler klaar om de bal door het parcours te spuiten.

Variaties
Als dit goed gaat kun je er ook een wedstrijd van maken. Wie zet de snelste tijd neer? Houd met een stopwatch de tijd
bij. Je kunt er ook een estafette van maken door twee parcoursen uit te zetten en de kinderen te verdelen in twee
teams. Je hebt dan wel meer materialen nodig. Welk team is als eerste allemaal over het parcours geweest?

 

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=44165&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fwaterpistool-watergun-super-soaker%2F9300000019932998%2F&name=Waterpistool
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=44165&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fintex-strandbal-geel-blauw-roze-wit%2F9200000086979063%2F&name=Intex%20Strandbal%20-%20Geel%2Fblauw%2Froze%2Fwit
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=44165&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fcomfy-noodle-fluo-flexibeam-poolnoodle-160-cm-assortimentskleuren%2F9200000050873767%2F&name=Comfy%20Noodle%20Fluo%20-%20flexibeam%20-%20poolnoodle%20-%201...


 

Super Soaker Voetbal
Doelgroep: 6 jaar en ouder
Benodigdheden:

1 waterpistool per kind, 2 grote emmers met water (minimaal), 1 strandbal, 8 pionnen

Voorbereiding:

Probeer even uit hoe ver de waterpistolen kunnen schieten. Deze afstand wordt ongeveer de maximale afstand
tussen de twee doeltjes. Maak een doeltje door twee pionnen ongeveer twee meter uit elkaar neer te zetten. Zorg
dat de doeltjes ongeveer tegenover elkaar staan.
Zet op de hoeken van het speelveld een pion neer. Zorg dat de achterste lijn ongeveer één meter achter het doel
langs loopt. Om het extra duidelijk te maken kun je ervoor kiezen om met stoepkrijt een lijn te tekenen tussen
de pionnen. De kinderen moeten straks achter deze lijn blijven staan.
Zet voor beide teams achter de achterlijn (grote) emmers met water neer. Hier kunnen de kinderen tussendoor,
als het nodig is, de waterpistolen mee vullen.
Blaas de strandbal alvast op.
Tip: als er te weinig waterpistolen zijn voor iedereen kun je ook afspreken dat er partijtjes van 1 tegen 1 worden
gespeeld en er na ieder doelpunt gewisseld wordt.

Spelen maar!

Verdeel de kinderen in twee teams. Achter iedere achterlijn gaat één team staan.
Deel nu de waterpistolen uit. Zorg dat het aantal waterpistolen eerlijk is verdeeld over beide teams.
Leg uit dat de kinderen met hulp van de waterstralen moeten proberen om de strandbal bij de tegenstander in
het doel te krijgen.
Je mag je eigen doel verdedigen door met het waterpistool tegen de strandbal te spuiten zodat hij niet bij het
doel kan komen.
Lukt het om de strandbal in het doel van de tegenstander te krijgen? Dan wordt er een punt verdiend.
Spreek met elkaar af hoe lang jullie het spel spelen of hoeveel punten er verdient moeten worden.
Spelers klaar? Mikken maar! Zodra het startsein is gegeven mogen de teams beginnen met spuiten.
Het team met de meeste punten wint het spel.

 

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=44165&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fwaterpistool-watergun-super-soaker%2F9300000019932998%2F&name=Waterpistool
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=44165&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fintex-strandbal-geel-blauw-roze-wit%2F9200000086979063%2F&name=Intex%20Strandbal%20-%20Geel%2Fblauw%2Froze%2Fwit


 

Super Soaker Volleybal
Doelgroep: 8 jaar en ouder
Benodigdheden:

1 waterpistool per kind, 2 grote emmers met water (minimaal), 1 ballon (+ reserve), touw van minimaal 6 meter, 2
palen, 4 pionnen, stoepkrijt (optioneel), timer (optioneel)

Voorbereiding:

Zet 2 palen ongeveer 6 meter uit elkaar. Span een touw tussen de twee palen. De hoogte van de lijn is afhankelijk
van de leeftijd en lengte van de kinderen waar je het spel mee speelt. Hoe jonger of kleiner de kinderen, hoe
lager het touw gespannen moet worden.
Zet aan beide kanten van het gespannen touw een speelveld uit, door op 6 meter van de palen een pion neer te
zetten. Om het extra duidelijk te maken kun je ervoor kiezen om met stoepkrijt een lijn te tekenen tussen de
paal en de pion en tussen de pionnen.
Zet bij beide speelvelden grote emmers water neer. Hier kunnen de kinderen tussendoor, als het nodig is, de
waterpistolen mee vullen.
Blaas de ballon alvast op en eventueel een aantal reserveballonnen.

Spelen maar!

Verdeel de kinderen in twee teams. Aan iedere kant van het gespannen touw gaat een team in het veld staan.

Deel nu de waterpistolen uit. Zorg dat het aantal waterpistolen eerlijk is verdeeld over beide teams. De kinderen
zonder waterpistool mogen met hun handen de ballon omhoog slaan.
Leg uit dat de kinderen met hulp van de waterstralen uit het waterpistool moeten zorgen dat de ballon niet bij
hun in het veld op de grond valt. Met het waterpistool kan tegen de ballon geschoten worden. De kinderen
zonder waterpistool mogen alleen hun handen gebruiken om de ballon omhoog te spelen.
Lukt het om de ballon in het veld van de tegenstander op de grond te krijgen? Dan wordt er een punt verdiend!
Spreek met elkaar af hoe lang jullie het spel spelen of hoeveel punten er verdient moeten worden. Als er te
weinig waterpistolen zijn voor iedereen kun je ook afspreken dat bij iedere punt het waterpistool aan iemand
anders gegeven moet worden.
Nu kan er begonnen worden. Gooi de ballon met een boog in één van de speelvelden.
Het team dat aan het eind van de tijd de meeste punten heeft wint het spel.

Vergeet niet om aan het einde de resten van eventueel geknapte ballonnen op te ruimen!

Kijktip - Super soaker volleybal
https://www.youtube.com/watch?v=3_tDidDJfiU

Bron
De Spelles!
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