
HET VIERUURTJE 

Slaagt je speelplein erin om 
komende vakantie de volledige 
lijst af te vinken?

1  Worteltjes oogsten in de 
zandbak of voorverpakte 
koeken opgraven.

9 �Pak�de�flosh:�hang�
telkens één of enkele 
vieruurtjes aan een touw. 
Vangen maar!

3 �De�dorpsgek�vertelt�flauwe�
moppen;�wie�hard�genoeg�
lacht�krijgt�een�vieruurtje.

4  Vul een zelfgemaakte 
piñata. De kinderen 
mogen�hem�stuk�slaan.�

5 �Sprekend�dienblad:�maak�
een groot dienblad waar 
een�animator�zijn�hoofd�kan�
doorsteken�en�bedelf�het�
hoofd�onder�de�vieruurtjes.
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Ik�herinner�het�mij�alsof�het�
gisteren was. Mijn eerste dag 
speelplein:�écht�héél�spannend.�
Een�jaar�had�ik�samen�met�
mijn vrienden uitgekeken naar 
dit moment. Een week eerder 
hadden�we�getimmerd,�geverfd,�
geknipt... en vooral veel gela-
chen.��De�school�waar�we�zaten�
was�onherkenbaar�geworden�en�
speelklaar gemaakt voor een 
paar dozijn guitige kindersnoe-
ten.�We�gingen�er�keihard�tegen-
aan en dat zouden we jaren 
nadien�blijven�doen:�kampen�
bouwen,�stratego�in�het�bosje�
vlakbij,�vuurtje�stoken,�pan-
nenkoeken�bakken,�pijlentocht,�
Playstation�contest,�vlot�varen,�
propschieten…�of�gewoon�wat�

luierikken tussen de madeliefjes 
en�kletsen�op�het�bankje.

We speelden voluit en gingen 
(bijna)�nooit�voor�half�werk.�
Kinderen�de�tijd�van�hun�leven�
bezorgen,�daar�was�het�ons�om�
te doen. Dat we ons daarbij zelf 
stevig amuseerden vertelden we 
er toen niet altijd bij. Dat wat 
onmogelijk�leek,�probeerden�we:�
zoals�die�keer�in�het�bouwdorp.�
We stonden zelf versteld van 
onze kasteeltoren met 3 ver-
diepingen én lift. Even versteld 
stonden we toen die een tijdje 
later tegen de grond ging. Ow! 
Dat�verhaal�zouden�de�kinderen�
jaren later nog navertellen.  
Onze voorbereiding gebruikten 

we�als�houvast,�maar�we�lieten�
ons vaak leiden door de ingeving 
van�het�moment�en�speelden�in�
alle spontaniteit in op dat wat de 
kinderen�zelf�aanbrachten.�Want�
zo�simpel�is�spelen…��

Met de focus op speelplezier en 
de�kinderen�voorop,�gebruikten�
we�het�speelplein�als�een�plek�
waar we ons goesting konden 
doen,�waar�we�onszelf�mochten�
zijn,�waar�we�in�ons�jeugdig�
enthousiasme�ongegeneerd�fou-
ten�mochten�maken.�We�werden�
er�vrienden�voor�het�leven,�we�
vonden er ons lief en zoveel 
meer.�Nu�is�het�jouw�beurt…�
schrijf�je�eigen�verhaal.�Maak�
plezier en speel voluit!

“VAKANTIE IS SYNONIEM VOOR 
 JE GOESTING DOEN!  HOE MEER DAT 
KAN, HOE GROTER HET 
VAKANTIEGEVOEL!”
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WHAT’S UP KLEURPLAAT 

Goed voorbereid zijn zorgt 
voor creatievere ideeën en 
maakt dat je zelf zorgeloos en 
leuk kan meespelen. 

ER ZIJN 2 MANIEREN OM VAN 

START TE GAAN:

1
Je vertrekt van een 
leeg blad. Via een 

brainstorm verzin je zoveel 
mogelijk ideeën. Verstand op 
nul�en�gaan…�

2Of je laat je inspireren 
en kiest voor een 

bestaand�spel,�speelhoek�of�
activiteit waar je je eigen 
draai aan geeft. 

Pit SURVIVALGIDS VOOR ANIMATOREN 

23.000�jongeren,�zoals�jij,�kiezen�ervoor�om�in�hun�vrije�tijd�anima-
tor�te�zijn�op�een�speelpleinwerking�in�hun�buurt.�Gewoon,�omdat�
ze�het�belangrijk�vinden.�Dat�vindt�de�VDS�niet�vanzelfsprekend!��
Daarom organiseren we op donderdag 26 juli 'Dag van de Animator' en 
geven�we�jou�enkele�rasechte�speelpleintattoo’s�cadeau.�
Nainggolanke�doen?!�:)

EAT, SLEEP, SPEELPLEIN,

S P E E L P L E I N  T - S H I R T     

Z O N N E C R È M E  

J E  S M A R T P H O N E     

K A Z O O  E N  L I E D J E S B O E K

 G E H E I M Z I N N I G E  F O T O /

P O S T K A A R T   

Je werkt mee aan iets bijzonder waardevol! 
Er�zijn�563�speelpleinwerkingen�in�Vlaanderen�en�Brussel,�uniek in 
de wereld.�Slechts�25�gemeenten�hebben�er�geen.�Samen�spelen�
er�185.000�verschillende�kinderen�en�jij�bent�één�van�de�23.000�
animatoren�op�het�speelplein.�Geen�jeugdwerkvorm�in�Vlaanderen�
en Brussel is zo verspreid en zo divers als speelpleinwerk. Samen met 
jou streeft de VDS voortdurend naar meer en betere speelkansen 
voor élk kind.�Je�mag�dus�best�fier�zijn�op�wat�je�doet.�

L U C I F E R S    

  
Z A K M E S   

K L E I N  G E L D

S U I K E R W A F E L

 Z O N N E K L E P  

E N  O R A N J E  S O K K E N  

GOED VOORBEREID 
IS HALF GEWONNEN

“SPELEN IS MEER 
DAN SPELLETJES 
SPELEN.”

 “DENK NIET TE 
 SNEL: DAT GAAT  
 BIJ ONS NIET. 
 BEWIJS HET  
 TEGENDEEL!” 

K
inderen�houden�van�fantasie!�Meegaan�met�kleine�
en�grote�fantasie-impulsen,�verhalen�en�animaties�

vinden ze de max. Inkleding zorgt ervoor dat kinderen net 
dat�tikkeltje�meer�geprikkeld�worden�door�het�speelaan-
bod�en�helemaal�betrokken�zijn.�

“INKLEDING EN ANIMATIE OP HET 
SPEELPLEIN ZIJN ZOALS DISCOBOLLETJES 
OP EEN IJSJE: ZE MAKEN HET AF”

het�verloop�van�het�spel.�Het�is�
niet leuk voor de andere kinde-
ren.�Als�het�wel�leuk�is,�moet�je�
er�misschien�verder�in�gaan!

TIP 3�Negeer�dit�aanhou-
dend treiteren en probeer om 
ander gedrag uit te lokken. Gooi 
een paar frisse speelimpulsen in 
de strijd en leidt de treiterkop-
pen af.  

TIP 4Misschien�verkleden�
de�kinderen�zich�ook�graag�en�
moet je iedereen wat fanta-
siemateriaal geven alvorens 
je je eigen verkleding kan 
aanhouden.

VERRAS ONS & WIN 

1Neem�foto’s�op�je�
speelplein en post ze op 
Instagram�met�de�hashtag���
 #helemaalspeelplein .

2Elke week belonen we 
één foto met een ‘Ik ben een 
speelbeest’�T-shirt!��

3Samen laten we zien wat 
voor geweldige vakantieplek 
speelpleinwerk is voor kinderen 
en animatoren! 

TIP 1 Een typetje blijft 
een leuke speelimpuls. Een 
reactie van kinderen is normaal 
en meestal speels bedoeld. 
Probeer de situatie in je rolletje 
op te lossen. De politieman 
schrijft�een�boete�uit,�ons�
mémé�schaamt�zich�voor�hare�
kale�kop,�superman�verliest�zijn�
krachten�als�de�cape�beschadigd�
wordt.�Beschouw�het�gedrag�van�
deze kinderen niet als storend. 
Afstraffen�is�niet�nodig.

TIP 2Als treitergedrag lang 
aanhoudt,�stap�dan�kort�uit�je�
rolletje�om�duidelijkheid�schep-
pen:�het�gedrag�van�het�kind�is�
niet�meer�grappig!�Het�stoort�

D
aar sta je dan met je inkleding. Ze trekken aan de 
cape�van�Superman,�ze�halen�de�pruik�van�ons�mémé�

haar�hoofd,�ze�lopen�weg�met�de�kepie�van�de�politie-
man…�Als�animator�kan�de�goesting�om�je�inkleding�vol�te�
houden�dan�heel�ver�weg�zijn.�Een�aantal�tips:�

ZIE JE WEL… 
JIJ BENT GEEN 
ECHT MARSMANNETJE

EEN SAUSJE EROVER 

MEER WETEN?  www.speelplein.net/dagvandeanimator 

 www.speelplein.net/overspeelpleinwerk

ZOEK DE 7 
BASISPRINCIPES VAN 
BRAINSTORMEN

 Alles kan alles mag;
  Stel een oordeel uit geef 

geen commentaar 
(zelfs geen non-verbale);

 Kwantiteit boven kwaliteit;
  zeg alles wat�in�je�opkomt,�

maak zelf geen selectie;
  Doorgaan:�na�de�eerste�dip�

komen de betere ideeën;
  Noteer alles:�als�er�één�

schrijver�is,�blijf�roepen�tot�
het�idee�geschreven�staat;

  Lift mee:�borduur�verder�op�
elkaars�gedachten.�

Kant-en-klare werkvormen, 
fiches en inspiratie op: 

speelplein.net/voorbereiden

MAAK KINDEREN 
NIEUWSGIERIG 
MET EEN VERVOLGTONEETJE PER WEEK

WAT HEB JE NODIG?

  Een decor: permanent of 
iets mobiel (bv. poppenkast in 
een papiercontainer)

  Personages en eventueel 
een verteller: (een verteller 
kan uitleggen wat eerder 
gebeurde – niet elk kind komt 
elke dag - en kan aan het einde 
samenvatten of vragen stellen: 

‘hoe zou dat aflopen?’)

  Een scenario met een 
heldere�verhaallijn:�vertrek�
van�een�‘misverstand’� 
(bv. FC De Kampioenenstijl),�
een�onopgeloste�moord,�
een�mysterie�of�queeste…�

  Een cliffhanger:�zoals�elke�
goede soap besluit je dage-
lijks met een spannend slot 
(bv. Is hij écht dood? Wat staat 
er in die brief?...) 

De uitdaging van elke  
speelpleinploeg:�werk�maken�
van een plezant en gevarieerd 
speelaanbod waarin kinde-
ren�zich�goed�voelen�en�écht�
vakantie beleven.  

SMS je oplossing naar 0494/79.09.65 
en maak kans op een goodiebag met 
speelplein-goodies. 

MAAK JE EIGEN 
NEPBLOED
Super eetbaar en erg over-
tuigend,�volgens�een�eigen�
VDS-recept 

1 Meng 1 tl pannenkoeken- 
siroop met 10 druppels 
rode kleurstof. 

2 Voeg (indien nodig) water 
toe tot je de juiste 
dichtheid bekomt.

3 Klaar om de vampier  
uit te hangen. 

EEN DECOR 
IN EEN WIP
Zo doen we dat bij de VDS
Een�paar�tafels,�wat�panlatten,�
klemmen,�doeken�en�stuk�kar-
ton...�zo�simpel�kan�het�bouwen�
van een decor zijn!

6  Bekleef een animator met 
je vieruurtje. De kinderen 
jagen�en�trachten�hun�
vieruurtje te 
bemachtigen.

7  Verstop een doos met de 
vieruurtjes. De kinderen 
gaan op zoek. Voor de 
tieners maak je er een 
geocaching�van�op�de�
smartphone.

 

8 �Richt�een�gezellige�
tearoom in met 
menukaarten. De 
kinderen mogen kiezen 
een assortiment 
vieruurtjes…�

2  Een spelletje Jenga met 
een stapeltje koeken.

10 �Hang�de�vieruurtjes�aan�
touwen in een boom. Net 
buiten de reikwijdte van 
de�kinderen.�Wie�(hoog�
genoeg)�springt�vangt�z’n�
vieruurtje.

W achten,�niemand�doet�het�graag.�Ook�kinderen�
niet.�Wachtmomenten�zijn�momenten�waarin�

kinderen niet geprikkeld worden. Bovendien kiezen ze 
er�zelf�niet�voor�om�op�dat�moment�te�moeten�wach-
ten:�aanschuiven�aan�de�grimestand,�wachten�op�het�
toneeltje…�Ze�gaan�zich�vervelen�en�zo�zijn�wachtmo-
menten�de�ideale�broeihaard�voor�ruzietjes�en�plagerij-
en.�Je�probeert�wachtmomenten�dus�zoveel�mogelijk�te�
vermijden of op een speelse manier in te vullen.

REPEAT

LAAT JE INSPIREREN
www.speelplein.net/animatie

VAN IDEE NAAR ACTIVITEIT, SPEELIMPULS OF SPEELHOEK 

EN 18 ANDERE 
VAKANTIE-WOORDEN

NIET HAALBAARHAALBAAR

NIET ORIGINEELDeze ideeën mag je vergeten.
Dit zijn gewone ideeën die 

makkelijk te verwezelijken zijn. 
Deze ideeën zijn misschien origineler te maken. 

ORIGINEEL

Dit zijn ideeën 
voor de toekomst. Nadenken over 

hoe ze wel te realiseren zijn, kan een 
nieuw licht schijnen over de opdracht.

Dit zijn  innoverende en creatieve ideeën. 

We kijken eerst naar dit lijstje 

 om ideeën uit te werken.

Je�hebt�een�stevig�brainstormmo-
mentje�achter�de�rug.�
Nu�is�het�tijd�om�keuzes�te�maken�
en�de�beste�ideeën�op�je�flap�te�
filteren.�Dit�simpel�schema�maakt�

dat makkelijk! Overleg kort en 
plaats elk idee op de juiste plek 
in�het�rooster.�Ideeën�in�vak�1�en�
2�mag�je�vergeten.�Bedenk�hoe�je�
de ideeën in vak 3 origineler kan 

 barbeque
�herexamen
 kamperen
�koffer
 opblaaskrokodil
 raketijsje
 reizen
 slippers
 speelplein

 speelplezier
 strand
 tent
 uitslapen
 vliegtuig
 watermeloen
 zon
 zonnebril
 zwembad

RISICO OP 
'WACHTITIS'

16-18 NOVEMBER 
2018
GA MEE OP WEEKEND!
–Beveren

Vul je rugzak met nieuwe 
spelletjes en speelideeën. 
Laat jezelf inspireren. Bedenk 
zelf een spel of spelconcept 
dat nog jaren meegaat. Verbe-
ter jouw spelvoorbereiding. 
Experimenteer met elementen 
in je speelideeën die zorgen 
voor�uitdaging�en�avontuur:�
vuur,�water,�(sociale)�media,�
techniek...�Trek�je�speel-
kleren�aan�en…�
PRESS X TO PLAY!

L O C A T I E
Jeugdcentrum Prosperpolder
St-Engelbertusstraat 5
9130 Beveren

P R I J S
€60 alles inbegrepen.
€48 indien je speelplein lid 
is van de VDS. €30 indien je 
recht�hebt�op�een�verhoogde�
tegemoetkoming

speelplein.net/
verdiepingsweekends

WELK WOORD KAN JE VORMEN MET DE OVERGE-

BLEVEN LETTERS?

maken en werk vooral de ideeën 
in�vak�4�(haalbaar�én�origineel)�
verder uit tot concrete activitei-
ten,�speelimpulsen�of�speelhoe-
ken. Straf werk!     

Op speelplein.net/speelidee 
vind je inspiratie voor een zo-
mer�lang.�Een�overzicht�van�alle�
websites met speelideeën en 
spelletjes,�filmpjes�om�zelf�uit�
te�proberen�en�–�helemaal�gratis�
- de VDS-spelletjesencyclopedie 
met�1001�energizers,�kennis-
makingsspelen,�ijsbrekers,�
kringspelen,�groepsverdelers,�
fopspelletjes,�sfeermakers…

1 0  X  S P E E L S !

13

24

CHECK



H O E  O V E R L E E F  I K

C

B

B

A

A SLIJM 
MAKEN

C

 STAP 2: 

Spuit daarover heen een 

dikke laag scheerschuim

(van de goedkoopste)

 STAP 8: 
Nu kan je het goedje doorkneden met 

je handen. Eerst plakkerig, maar na een 
paar minuten heb je een eigengemaak-

te slijmbal in handen.

 STAP 1: 

Eerst giet je ongeveer 65 

ml witte knutsellijm in een 

grote mengkom..  

 STAP 6: 

Roer voorzichtig door 

elkaar tot je een 

slijmbal hebt. 

 STAP 7: 
Nog geen samenhangende 
bal, leng druppelend aan 

met lenzenvloeistof. 

 STAP 4:  
Doe daarbij een theele-

pel glitter en of een paar 
druppels kleurstof.  

Roer weer goed!

 STAP 5: 
Spuit 2 eetlepels lenzen-

vloeistof over het mengsel.

(let op dat het ingrediënt borax erin zit)

D E  S P E E L P L E I N Z O M E R

“MATERIAAL GEBRUIKEN 
WAARVOOR HET NIET DIENT = 

HELEMAALSPEELPLEIN”

H E T  M A T E R I A L E N A L F A B E T

K A T T E N K W A A D  E N  V A R K E N S S T R E K E N !

S P E E L I D E E Ë N  E E N  Z O M E R  L A N G

S P E E L P L E I N R E C E P T E N

   afvalbak:  mobiele 
poppenkast,�ballenopslag,�deur�
wordt�lanceerplatform,�uitstap,�
met�de�vuilnismannen�mee,�
sprekend groen monster

   brievenbus: postbus 
aan�kamp�ophangen,�facteurs,�
liefdesbrieven,�pratende/etende�
brievenbus,�brievenbus�persona-
liseren�(gezicht�op�schilderen,�
slogans…)

   cijferslot: queeste,�de�
verboden�fiets,�staking�(vastke-
tenen�aan�boom),�halsketting,�
de�vandaal�uithangen:�onbeken-
de�fietsen�vastleggen�en�op�de�
loer�gaan�liggen,�lasso�werpen,�
lotto (juiste cijfercombinatie 
wint),�elk�kind�heeft�2�cijfertjes�
nu�nog�het�juiste�vriendje�vin-
den,�Russische�roulette.

   dweil: ‘dweilslingeren’,�
10-bal,�uit�raam�gooien(eerste�
verdieping),�op�een�vreemde�
planeet (natte dweil - blote 
voeten),�fakkel�(in�kaarsenvet�
en�om�bezemsteel�wikkelen)�

   elastieken/rekkertjes: 
knikkerparcours (takken in 
grond en elastieken tussenspan-
nen),�papieren�propjes�schie-
ten,�kaartenhuis�omver�knallen,�
alle�rekkertjes�aaneenbinden,�
knuffels�laten�benji�springen,�
'handpistool',�mondharp,�over�
neus trekken

   flessen (PET): onder 
schoenen�binden�voor�die�
maanwandeling,�waterbommen�
overgooien,�blaasconcert�met�
verschillende�niveaus�van�water,�
bowling�(vullen�met�zand!),�
zetel bouwen (met elastieken 
aan�elkaar),�afschieten�met�
compressor-water-fietsventiel,�
dingen�in�verzamelen,�trechters�
van maken voor waterbaan (kop 
er�af�snijden)

   gips: gebroken ledematen 
simuleren,�standbeeld�maken,�
sporen�zoeken�en�mallen�gieten,��
pauspotske,�krijtjes�maken,�
lampenkap (laken in gekleurde 
gips drenken en laten drogen 
in�bepaalde�vorm),��gezichten�
boetseren�(gips�in�een�kous)�
 

   handtassen: verko-
pen(verkoopspraat�oefenen),�
bomma-fight,�marktbezoek�als�
senioren,�stelen�in�het�speel-
pleinwinkeltje

   kleurpotloden: potlood 
vast�en�papier�bewegen,�blauwe�
kleur met blauwe bril (moeilijk 
te�zien),�mega�grote�tekening�in-
kleuren,�monteren�op�driewieler�
en over papierrol rijden

   lijm: actiefiguren�op�het�
plafond�kleven,�vals�haar�plak-
ken,�op�handen�laten�drogen�en�
doen alsof je vel eraf trekt (witte 
of��behangerslijm),�snottebellen,�
symfonisch�slijmverven�(behan-
gerslijm en verf al wroetend met 
je�handen�mixen)�

   magazines: 
gezichten�uitknippen�en�hers-
amenstellen (andere ogen op 
mond…),�geheime�boodschappen�
zoeken,�straffe�uitspraken,��altijd�
bepaald woord uitknippen (vb. 
lief)�om�het�eerst�jongensnaam/
meisjesnaam/muziekgroep 
vinden,�roddelhoekje,�nieuwsbe-
richten�voorlezen/uithangen

   nylondraad:  
dingen laten zweven (draad zie 
je�niet�van�ver),�struikeldraad�
(alarm),�gaan�vissen,�allerlei�
kettingen mee maken

E N K E L E  R E C E P T E N

 RECEPT: 

  10 LITER WATER
  1/2 LITER AFWASMIDDEL 
 1/4 LITER GLYCERINE 

 RECEPT: 

  65 ML WITTE KNUTSELLIJM
�� 1�BUS�SCHEERSCHUIM�
 LENZENVLOEISTOF

    DE JUISTE VERHOUDING,   
 DAAR DRAAIT NATUURLIJK ALLES OM. 

 RECEPT: 

  8 KOPPEN WATER
  1 KOP AFWASMIDDEL 
   2 GROTE LEPELS  

GLYCERINE
�� 2�THEELEPELS�HONING

 RECEPT: 

  5 DELEN WARM WATER 
  1 DEEL DREFT
   EEN PAAR DRUPPELTJES 

GLYCERINE 

Wist je dat het ideale zeepsop uit meer dan zeep en water 
bestaat? Hoe maak je zo een sopje om extra grote zeep-
bellen te maken? Het ideale recept hebben we nog niet 
gevonden. Maar we kunnen je wel een aantal tips geven die 
je kans op succes verhogen: 

Maak een parcours en 

probeer�je�bel�door�te�blazen,

flapperen�met�karton�om�wind�te�

maken en je zeepbel 

het�gewenste�traject�

te�laten�afleggen.

TIP*

BELLEN
BLAAS

SOP

   opblaasfiguren:  
schuiven�(plastiek�zeil),�
roeiwedstrijd,�onderduwen�(in�
combinatie�met�gaatjes�maken),�
zoveel mogelijk op 1 eiland 
(aan�elkaar�binden),�met�helium�
vullen�en�oplaten,�papier�maché�
en�terug�aflaten,�opblaasfiguren�
opblazen ( in de zin van ‘laten 
exploderen’)

   pannenlat:  
blokjes�zagen,�speer�(ont)
werpen,�sauna�ineen�timmeren,��
geraamte�hut,�mikado�stokken,�
zwaarden,�tipi’s,�muur�aan�ach-
terkant podium voor decor

   roeiboot:  
omkantelwedstrijd,�zinksimula-
tie�(water�erin�en�eruit�schep-
pen),�schuif�af�in�zwembad,�
schuiven�(plastiek�zeil)

Sommige kinderen durven een 
grote mond opzetten. Maak je 
niet�kwaad,�want�in�dat�geval�
worden�ze�‘beloond’:�het�staat�
stoer�en�ze�‘scoren’�bij�hun�
vriendjes.�Neem�het�niet�per-
soonlijk. Gewoon negeren blijkt 
meestal de beste reactie of kom 
gevat�uit�de�hoek�waaruit�blijkt�
dat je niet aangedaan bent door 
de�uitspraak.�Ze�testen�tot�hoe-
ver ze kunnen gaan en soms lo-
pen�ze,�al�spelend,�over�je�heen.�
Ze�doen�je�pijn,�ze�stampen,�
trekken�aan�je�kleren,�maken�je�
vuil... Weet dat je je niet minder 

geliefd maakt bij kinderen als je 
duidelijk je grenzen kunt afba-
kenen.�Integendeel,�het�schept�
net vertrouwen bij kinderen. 
Het�brengt�duidelijkheid.�Als�de�
leuke�sfeer�even�weg�is,�maak�
je geen zorgen. Die komt snel 
terug goed.
Kinderen�die�veel�durven�zeggen,�
willen�vaak�graag�‘informele’�
leider zijn. Ze gaan met jou in 
concurrentie�om�het�leiderschap.�
Ze aanvaarden je gezag niet 
spontaan.�Dergelijke�‘leidersfi-
guren’�komen�vaak�al�veel�langer�
dan�jij�naar�het�speelplein�en�

voelen�zich�‘de�grote�man’.�Je�
kunt er een strijd van maken om 
koste�wat�het�kost�de�baas�te�
zijn,�maar�dat�kan�enorm�veel�
energie opslorpen. Wil je deze 
gasten�echt�aanpakken�dan�loont�
het�meer�de�moeite�om�hen�aan�
jouw kant te krijgen. Dat doe je 
door�hen�een�stuk�te�erkennen�in�
hun�leidersrol�en�hen�te�appreci-
eren voor de kwaliteiten die ze 
onmiskenbaar�hebben.�Doe�ook�
absoluut geen moeite om je coo-
ler voor te doen dan je bent. Doe 
je�ding,�wees�gewoon�jezelf,�dat�
dwingt�het�meest�respect�af.
  STAP 3: 

Meng alles goed  
door elkaar.

DOWNLOAD GRATIS 
EEN QR-SCANNER 
OP JE SMARTPHONE!

Scan de QR-codes in deze Pit 
en kijk onmiddelijk verder naar 
leuke�filmpjes�vol�voor�een�zomer�
vol speelideeën!

www.i-nigma.mobi

1 2 3

FOK JOE GAST! 

BLOOT OP DE SMARTPHONE 

Kijken�naar�bloot,�op�de�
smartphone,�in�een�boekje...�is�
meestal�onschuldig.�Straffen�is�
niet�nodig,�niet�dramatiseren,�
gezonde�nieuwsgierigheid�is�
normaal!�Neem�het�boekje�af�
(je�kan�het�niet�maken�om�dit�te�
laten�rondslingeren)�of�vraag�om�
de�website�weg�te�klikken.�Het�

is belangrijk om aan kinderen 
uit te leggen waarom blote 
prenten�niet�thuishoren�op�een�
speelplein.�Het�voorval�aan�de�
ouders vertellen lijkt ons niet 
nodig.�Daarmee�blaas�je�het�
alleen maar op. 

Het�is�wel�mogelijk�dat�kinde-
ren met vragen zullen komen. 
Daarom�kan�je�ouders�misschien�
wel�even�inlichten.�Probeer�
seksualiteit�zelf�niet�in�het�
verboden�hoekje�weg�te�steken,�
maar geef kinderen die vragen 
hebben,�op�eender�welke�
leeftijd,�een�antwoord.�Als�een�

6-jarige jou vraagt wat mastur-
beren�is,�is�het�gemakkelijkste�
om�te�antwoorden:�“Daar�ben�
jij nog veel te jong voor!” Maar 
op deze manier bevestig je 
de mysterieuze sfeer die rond 
seksualiteit�hangt.�Onze�visie�
bestaat erin te antwoorden 
in de woorden dat een kind 
kan�begrijpen,�kort�en�bondig,�
zonder�overdrijven,�maar�ook�
zonder�dingen�te�onthouden.�
Een�kort�antwoord�als:�“Dat�is�
vrijen�met�jezelf,�helemaal�al-
leen.” is genoeg voor een kind. 
Wat�het�niet�begrijpt,�vult�het�
aan met zijn fantasie.

VUURTJE STOKEN! 
Een vuurtje stoken moet zeker 
kunnen�op�het�speelplein.�Spon-
taan en door kinderen alleen kan 
het�niet,�het�kan�wel�als�het�ge-
organiseerd is door een begelei-
der. Een aantal dingen verdienen 
echter�extra�aandacht.

   Maak�afspraken�over�hout�
sprokkelen en opstoken van 
het�vuur�(wie, hoeveel,...).

 

   Het�gebeurt�best�op�een�
afgebakende plaats

  Voorzie�‘blusmateriaal’

   Denk�op�voorhand�na�
over�wat�je�bij�het�vuur�
gaat doen. Zorg dat je 
materiaal klaarstaat. Laat 
het�vuur�niet�alleen�met�
de kinderen. 

    AAN DE SLAG MET ENKELE TIPS  

   spons: stempelfiguren�
snijden,�poppen�maken�(het�
overtollige�wegknippen),�
waterrugby,�carwash�(echt),�
zwembad vullen met natte 
sponzen,�onder�voeten�binden�
en�kuisen,�schaatsen�op�plastiek�
zeil,�uzelf�wassen�(na�het�extra�
vuil�maken)

   tennisbal: massage (met 
rug�op�gaan�liggen�en�rollen);�
in�white�spirit�weken,�in�brand�
steken�en�weggooien,�nummer-
tjes voor lotto/bingo

   verf: scheerschuim+verf=-
kleuren�mixen,�verfballon�en�
vogelpik�spelen,�bloedzakjes,�
action�painting,�haar�(fel)�kleu-
ren

   winkelkar:  crashes�(in�
kartonnen�dozen),�koning/paus�
rondrijden (palet op monte-
ren),�gevangenis�(omgedraaid),�
vliegtuig�(buizen�door�steken),�
winkelen�op�het�speelplein

   zand: �zetel�uitgraven,�
diepst�graven,�schatten�zoeken,�
voeten�koelen,�iemand�ingra-
ven,�sculptuur�maken,�kleuren�
(krijt),�boodschappen�schrijven,�
mierendorp,�oase+woestijnvolk,�
Parijs-Dakar�met�autootjes,�
beachvolley

    Zet�het�zeepbellenmengsel�
een paar minuten in de 
koelkast. Je zeepbellen 
zullen langer meegaan. 

   Gebruik�de�enige�echte�
Dreft. Helaas voor de door-
snee detergentconcurrent: 
echte Dreft werkt het best.

   Gebruik de gewone versie 
groene�Dreft,�dus�zonder�
kleur,�geur...�

  Afwasmiddelen met ci-
troengeur en zacht voor de 
handen en dergelijke geven 
negatief resultaat.

   www.speelidee.be   
Geen traditionele spellensite 
met�de�"�Dikke�Bertha's�"�van�
deze wereld. Wel een website 
bomvol,�maffe�speelideeën�
op�maat�van�het�speelplein�
verdeeld�in�verschillende�
categorieën:�kleuters,�tieners,�
knutselen,�koken,�bouwen,�
thema's�en�fantasie...�
(download de poster)

   www.speelplein.net/EHBO 
Bloedneuzen,�teken�en�kapotte�
knieën.�Héél�normaal�op�een�
doordeweekse speelpleindag. 
Vaak een teken dat er ‘goe 
gespeeld!’�is.�Bij�spelen�horen�
butsen,�builen�en�blauwe�plek-
ken... natuurlijk!

   Maak je sop best een paar 
dagen�op�voorhand.�

  Een beetje planning dus, 
maar het loont de moeite.

   Voeg wat glycerine toe. 
  Glycerine is een soort 

siroop dat je bij de apothe-
ker kan kopen. 

   Je kan er ook suiker aan 
toevoegen Onder de vorm 
van vloeibare honing

   Zelfs een klein beetje 
behangerslijm�behoort�tot�
de opties.

   Spaar jampotjes van 
verschillende�formaten�die�
je telkens met een ander 
zeepbellenmengsel vult. 

   Roer�altijd�voorzichtig,�
zodat�je�geen�schuim�
maakt.

   Maak je sop steeds met lauw 
tot warm water.

   De beste resultaten krijg 
je�op�een�regenachtige�
dag.�Doordat�de�lucht�dan�
vochtig�is,�zullen�je�zeep-
bellen langer meegaan.

Verwarm de olijfolie in een pot doe er de uien en look in 
en�laat�enkele�minuten�fruiten.�Voeg�de�brandneteltoppen,�
aardappelstukjes en de bouillon toe en laat 20 min. koken 
tot�de�aardappelen�gaar�zijn.�Mix�de�soep�fijn,�breng�op�
smaak met peper en zout. Roer er de room door en serveer.

INGREDIËNTEN 4 PERSONEN

    1 GROTE UI 
    1 TEENTJE LOOK 
    2 AARDAPPELEN
    OLIJFOLIE
    PEPER EN ZOUT

�� ��2�HANDEN�VOL�GESNEDEN�
BRANDNETELTOPPEN

    1 LITER GROENTEN BOUILLON
    1 DECILITER ROOM

   www.pinterest.com/speelidee  
met�2500�inspirerende�foto’s.

VIER UURTJE
Zet je tieners aan het werk 
met de mixer en laat ze op een 
coole manier smoothies maken. 

HET HIPPOSPEL
Kunnen jij en je teammate het 
meesten ballen verzamelen?
Iemand speelt het nijlpaard en 
iemand stuurt aan!

1   Was de wonde uit 
met water

2 ��Bij�een�schaafwonde�
kan je eventueel 
zuurstofwater 
gebruiken. Was de 
wonde daarna wel 
opnieuw uit 

3   Ontsmet de wonde 
indien nodig

4   Dek de wonde af 
indien nodig

 WONDZORG: SCHAAFWONDE 

 EEN SCHAT AAN INSPIRATIE 

 FILMPJES 

W W W . S P E E L I D E E . B E
MEER DAN 1.000 MAFFE SPEELIDEEËN OP MAAT VAN HET SPEELPLEIN! 

12 categorieën: kleuters, knutselen, koken, water & regen,  bouwen, techno, eco,  
thema’s & fantasie, tieners, modder, ideetjes voor onderweg en vanuit speelmateriaal.

Gratis af te halen. Kant-en-klaar! 

BRAND
NETELSOEP 

?


