
GEEN VERLOREN VERF 

KLEEDJE/AANBRENG 

Het is het einde van de speelpleinzomer. Zakdoek leggen is iedereen al beu gespeeld, het speelmateriaal is 

bijna op en er zijn geen centjes meer om iets nieuws te kopen. Tijd om op ontdekkingstocht te gaan in het 

materiaallokaal. We zoeken alle restjes verf bij elkaar! 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
veel restjes verf, knikkers, diepvrieszakjes (extra handig met een schuifslotje), tape, wit papier, 

behangpapier.  

SPEELIMPULSEN           

Aan de verf geraken is de eerste stap. Bij grote verfbussen die al eventjes niet meer gebruikt werden, kan je 

de verf losmaken door enkele knikkers toe te voegen. Deksel toe en schudden maar. Zo komt alle verf los en 

kan je starten. Laat de kinderen zelf de verf losmaken door een grappige ochtendshake-sessie te voorzien met 

alle bussen verf. Een up tempo-muziekje en de ochtendaerobics zijn ook alweer achter de rug. 

 

Vingerverven zonder vuil te worden. Vul evenveel diepvrieszakjes met restjes verf als er kinderen zijn. Je kan 

voor één kleur gaan of meerdere basiskleuren mengen zodat je een nieuwe kleur krijgt (blauw en geel = groen, 

rood en geel = oranje, blauw en rood= paars). Zorg ervoor dat de lucht uit de zakjes is en plak ze vast op de 

muur of op tafel. Kleef een wit blad papier achter de diepvrieszakjes. En tekenen maar, met je vingers, met 

autootjes, met je hele hand, ... 

 

Stempelen - duik nog eens in het materiaallokaal en haal allerlei materialen boven waarmee je denkt te 

kunnen stempelen - hoe zotter, hoe liever. Autobanden, sponzen, versleten knuffelberen, rolschaatsen, 

speelgoedautootjes, knikkers, ... Lange stroken behangpapier vormen het ideale canvas om alle 

stempeltechnieken uit te proberen 

 

Schilderen met bevroren verf-ijsblokjes. Bereid je voor en vries de avond voordien verf in in siliconen 

ijsblokvormpjes. Dat lukt het best als je 2 eenheden verf mengt met 2 eenheden water. Je start uiteraard op 

een groot papieren canvas, maar met deze warme temperaturen is een beetje bodypaint niet uitgesloten. Maak 

je klaar voor een fotoshoot en wasbeurt achteraf. 

BEGELEIDERSTIPS  

Zorg ervoor dat je speelkleren aanhebt! 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

