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SPEELIMPULSEN           

Doe wel en zie niet om! Een aantal spelletjes waarbij je niet achterom mag kijken: 

- Zoveel mogelijk namen opsommen van de kinderen die achter jou zitten. Of: speel het zelfde spelletje maar 

met een klein spiegeltje. Fun verzekerd! 

- Een boodschap doorgeven zonder achterom te kijken: op de eerste bank van elke rij fluister je een zin in het 

oor. Probeer op die manier zo snel mogelijk de boodschap naar de laatste bank te krijgen, zonder het hoofd te 

draaien en zonder dat de andere rij de zin kan horen (natuurlijk mag je wel herhalen). 

 

Andere speelmogelijkheden: 

- Neem een blad papier en teken er onderaan twee schoenen op. Je plooit het blad zodanig om dat je maar 2 

streepjes ziet. Je vraagt aan de kinderen om er één centimeter bij te tekenen. Daarna plooi je het blad weer 

om zodat je opnieuw twee streepjes ziet, en zo verder de hele bus door. Op het einde kan je laten zien wat 

iedereen getekend heeft. 

- Speel Pictionary op de aangedampte ruiten. Concreet maakt 1 kind tekeningen op een aangedampte ruit, het 

andere raadt wat er getekend wordt. 

- Neem een viertal PVC-buizen (van een meter lang en zo'n 10 cm diameter of gele afdekgootjes en een 

knikker. De knikker moet nu rollend door de buizen van achteraan de bus naar vooraan gebracht worden, 

zonder dat hij uit de buizen valt, natuurlijk. 

- Tijdens een busrit kan je de kinderen eens goed in de watten leggen: een nagellakdienst, een drankje aan de 

zetel, een voetmanicure ter plaatse, een karretje met stripverhalen of een gratis massage. 

- Als het mag van de chauffeur kan je de bus ook gebruiken voor een grandioze busquiz. Als je met een Lijn-bus 

rijdt kan je de alarmbelletjes gebruiken (afspreken me de buschauffeur natuurlijk). Wie een goed antwoord 

heeft probeert zo snel mogelijk op het alarmbelletje te duwen. Als je met een autocar reist dan kan je de 

micro, de geluidsinstallatie en zelfs de video gebruiken. 

 

Met een vleugje fantasie maak je van je bus: 

- Een echt vliegtuig (met echte hostessen en zo,...), een F1-racemobiel op het circuit van Francorchamps, een 

trein met een kaartjesknipper, een postbus die allerlei brieven en pakketjes moet bezorgen, een transport 

wilde dieren voor de zoo of een bende runderen die naar een andere boerderij worden gebracht. 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Spelen in de bus maakt de saaie ritten veel aangenamer en het zal lijken alsof je ergens sneller bent. 

Maar alles staat of valt met goede afspraken. Zowel naar de kinderen toe als met de buschauffeur. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 
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