DO THE RAZZIA. INSPECTIE IN DE KAMPEN.
KLEEDJE/AANBRENG
Probeer er zo 'officieel' mogelijk uit te zien: kostuum, een badge, een bril met dikke glazen, een aktentas,
vergrootglas, een notitieboekje...

MATERIAAL

Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be

Je kan allerlei 'officiële' documenten maken. Verzamel ook het nodige verkleedgerief.

SPEELIMPULSEN
Af en toe kan het 'ns geen kwaad een 'strenge' inspectie langs de kampen te laten gaan. De inspectie let erop
dat alles stevig vast hangt, dat er geen verschrikkelijke rommel ligt,... Je kan een aantal 'criteria' opstellen
zoals stevigheid, creativiteit, durf, speciallekes,... en de kampen beoordelen volgens de criteria. Enkel het
beste kamp blijft staan aan het einde van de week, de rest wordt afgebroken. (Danku speelplein
Populieren uit Brussel voor het schitterende idee).
Ga rond bij de verschillende kampen en geef een aantal 'werkpunten' mee. Je kan ook allerlei tips geven om
hun kamp nog sterker of mooier te maken: een vlag maken, bloembakken hangen, een verdieping bij zetten,...
Nadien kleed je je om en ga je de kinderen helpen om alles in orde te brengen. Als alles klaar is komt de
inspectie terug en kan je kinderen 'belonen' voor hun stevige en propere kamp.
Je kan de inspectie ook gebruiken om een aantal 'regels' te installeren als je merkt dat het bouwen wat uit de
hand loopt. Zo kan je met vaste 'kavels' werken waar er mag gebouwd worden. Je kan kinderen
een bouwvergunning geven en de regels nog 'ns duidelijk op een rij zetten.
Je kan van de inspectie ook een 'medische keuring' maken. Een vriendelijke dokteres en een sympathieke
verpleger komen langs op de bouwspeelplaats. Ze zijn bezorgt dat de kinderen het goed stellen. Ze kunnen
enkele testjes ondergaan en zich gezond laten verklaren.
De inspectie kan misschien ook een soort evacuatie-oefening organiseren. Ensceneer met behulp van schminken verkleedtechnieken een ramp en schakel alle mogelijke speelpleinse reddingstechnieken in.

BEGELEIDERSTIPS
Zorg ervoor dat je niet de bullebak uithangt. Het blijft om te spelen!

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be

