
DE MOBIELE VERKLEEDPARTIJ. 

KLEEDJE/AANBRENG 

De zigeuners zijn in de stad. Zij zijn gespecialiseerd in kleurige kleding en mooie outfits. Ze zijn hier op het 

speelplein aangekomen om de kinderen te leren wat het is om er mooi bij te lopen. Je zal zien, je krijgt er een 

happy gevoel van! 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Alles waarmee je kinderen kan verkleden en schminken. 

SPEELIMPULSEN           

Dit is de activiteit bij uitstek voor een open speelsysteem of een instuifnamiddag. Deze activiteit loopt door de 

andere heen en zorgt voor die extra touch. 

 

- Met een klerenrek op wieltjes, een verkleedkoffer op een kar of een winkelkarretje vol pruiken, brillen en 

andere attributen begeef je je richting plein, laat je los op de andere kinderen, geef iedereen een nieuw 

kledingstuk, een pruik of brilletje. Zorg er voor dat iedereen op zijn minst één ander kledingstuk aan heeft. 

- Hetzelfde kan je doen met een schminker die iedereen een extra-tje geeft: een snorretje, een tattoo, wat 

bloos op de wangen of een volledig nieuw gezicht. 

- Hang een waslijn op die in een lus ophangt. Deze kan je dan roteren over een afstand. Hang hier wat 

verkleedkleren aan. Zo promoot je op een gemakkelijke manier de verkleedkleren. Is er iemand die iets ziet 

wat hem aanstaat mag hij dat van de waslijn afnemen. 

- Kleed je moni uit: stuur een animator het plein op die vol hangt met verkleedkleren (hij of zij heeft ze 

effectief aan). Daarna ga je klagen bij de kinderen dat je zo warm hebt en zweet. Vraag of ze geen kledingstuk 

willen overnemen (en dragen). 

- De televerkleedmachine: stap erin langs een kant, stap eruit langs de andere als een compleet ander mens. 

(Binnenin zitten andere mensen die je vliegensvlug een ander kleedje aandoen) 

- In het winkeltje kan je ook verkleedkleren aanbieden. Vaak wordt er alleen maar gedacht aan spelmateriaal 

en af en toe kan je er ook een knutselmateriaaltje vinden. Waarom geen pruik ontlenen of een zotte zonnebril 

als de zon zo hard schijnt?!? 

BEGELEIDERSTIPS  

Trap niet in de valkuil om dit alleen met begeleiders te doen. Laat kinderen gerust ook andere kinderen 

aankleden. Wie er door aangetrokken is als kind of als begeleider, zal zelf een heel aantal speelimpulsen 

kunnen bedenken of spontaan tot stand doen komen. 

 

Verkleedkleren aan kinderen geven is voor veel mensen niet evident. Immers, alle kinderen doen altijd alles 

kapot wat in hun handen komt. Niet dus, kinderen kunnen best goed omgaan met materialen, ook 

verkleedkleren! Hou het de eerste keren in het oog en zorg er voor dat de kinderen geen materialen laten 

rondslingeren. Als ze iets beu zijn mogen ze het terug komen afgeven. Eén keer dat de cultuur er is dat 

kinderen zich ook kunnen verkleden op het speelplein, zal je zien dat het vanzelf goed loopt. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

http://www.materiaalmagazijn.be/
http://www.speelidee.be/

