
DE TOUWENTREKTROUWDOOS 

KLEEDJE/AANBRENG 

Kaatje is een meisje in een trouwjurk, ze staat op het punt te trouwen, maar ze weet niet goed met wie. 

Kaatje is nogal een twijfelgeval. Om eruit te geraken heeft ze een doos bij zit met daarin verschillende bollen 

wol. 

MATERIAAL                                Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoekwww.materiaalmagazijn.be    
Kartonnen doos, bollen wol, een priem (om gaatjes te prikken), schaar, fimo-klei 

SPEELIMPULSEN           

In de doos zijn dubbel zoveel gaatjes geprikt als er bollen wol in de doos zitten. Laat elk uiteinde van de bol 

wol door één gaatje uit de doos komen. Speel een soort van 'wie is het' met Kaatje. Door vragen te stellen 

komen de kinderen te weten wie de kanshebbers zijn om met Kaatje te trouwen. Als ze één van de kandidaten 

gevonden hebben moeten ze met het touw proberen de geschikte kandidaat te bereiken en het touw aan hem 

bevestigen.                  

Laat kinderen helpen het trouwfeest van Kaatje voor te bereiden. Taarten bakken, slingers maken, blikken met 

een touwtje aan de gocart hangen, het huis van Kaatje versieren...     

Ga op vrijgezellenuitstap met Kaatje en haar beste vriendinnen Kies een openingsdans en oefen maar.     

Probeer Kaatje haar hart te winnen en schrijf een mooie liefdesbrief. Laat de kleuters ideeën voordragen voor 

lieve woordjes, de animator noteert.  

Ontwerp en maak trouwringen. Met fimo of zilverklei kan je deze ook echt bakken en dragen. Leer de kleuters 

hoe ze hun liefje ten huwelijk kunnen vragen door op één knie te gaan zitten met de mooiste ring en te vragen 

‘wil je met me trouwen?’. Benieuwd naar de grappige antwoorden die daarop komen.   

 

BEGELEIDERSTIPS  

Geef de kleuters zelf wat materiaal en laat ze hier eerst wat mee experimenteren. Daarna kan je bijvoorbeeld 

gerichter gaan impulsen geven. Geef niet al je impulsen tegelijk. Hou de andere eventueel bij op een 

steekkaartje/kaart zo kan je deze altijd bij de hand nemen, wanneer je deze nodig hebt.                                                                                     

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

http://www.materiaalmagazijn.be/
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