
HEKSIG. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Verkleed jezelf als een lieve heks: sjakosj met kikker, gestreepte kousen, gecrepeerd haar, brilletje, zwarte tand met 

tandlak, grote oorbellen, fouillard, beetje vergeetachtig,.. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be   
Vertelboeken, allerlei sfeerelementen en materiaal voor het inrichten van het heksenhol, Nivea of huidcréme, geurige 

kruiden, schaartjes, kleine potjes en kommetjes, minute soep, grote ketel en kleine pot, grote takken of oude bezemstelen, 

touw, ... 

SPEELIMPULSEN           

Hekserij: Leg stiekem een heksenhoed ergens in de struiken. Wacht tot de kleuters die hoed vinden. De hoed kan al 

aanleiding geven tot spontaan spelen van de kleuters: ze beginnen er over te fantaseren, ze gaan misschien op zoek naar de 

woonplaats van de heks, sommige kleuters kunnen hun angst wat overwinnen. Een tijdje later komt de heks natuurlijk langs 

met de vriendelijke vraag of iemand haar hoed gevonden heeft. Als bedankje wil ze de kleuters die zin hebben wel 

meenemen naar haar geheime hol (er mag ook een animator mee voor de zekerheid). In haar hol kunnen de kleuters brouwen 

in de koperen ketel, een heksenlied leren en toverdans doen. Ze kunnen kijken in het toverspreukenboek, ze doen allerlei 

rituelen in een magische kring, ze verzamelen speciale planten,...                                                                                                                  

Heksentocht: Als de activiteit van de Hekserij aanslaat kan je de volgende dag of een paar dagen later de kleuters vragen 

wie er de heks nog 'ns wil bezoeken. Misschien heb je kleuters die nog 'ns willen of die nu wel durven (nadat de eerste groep 

enthousiast en zonder kleerscheuren is teruggekeerd). De kleuters komen wel een beetje ongelegen. De heks was juist van 

plan om op stap te gaan, maar eigenlijk, waarom niet, de kleuters mogen mee. Glow in the dark sterren wijzen de weg, 

onderweg komen de kleuters verschillende magische figuren tegen, vrienden van de heks. De heks vertelt ook honderduit 

over het hol van de Sprekende Beer, het pad van de Gevaarlijke Distels,... Onderweg plukken ze kruiden voor in de 

toverdrank en de kleuters brengen alles aan wat ze vinden (steentjes, insecten, ...), de heks geeft er allemaal een magische 

bestemming aan. Eénmaal terug thuis stoppen ze alles in potjes en bokalen en brouwen ze misschien wat soep om terug op 

krachten te komen, of ze maken allerlei zalfjes door de planten te mengen met Nivea of een bezemsteel met takken en 

touw.                                                                                                                                                                           

Glazen bol: Een handig truukje om een echte glazen bol te knutselen. Wat heb je nodig? Een zaklamp, een glazen bol om 

over een lamp te draaien (zoals in badkamers of toiletten). En eventueel een U-vormig kussen (zo van die hoofsteunen) of 

anders een mooie doek. Monteer de zaklamp onder de glazen bol en camoufleer alles met een doek of het kussen. Maak met 

doeken een donker kotje. Spreek wat toverformules uit en steek dan je zaklamp aan, de bol zal verlichten, tot grote 

verbazing van de kleuters. Daarna kan je kleuters voorspellen wat er hen nog allemaal te wachten staat.                                                                                         

Nog een kleine 'magische' kooktip: Zoek een oude kookpot of ketel. Zet in het midden van die ketel een kleinere pot. Doe 

wat zakjes Minute Soup in het kleiner potje. Zorg ervoor dat de kleuters dit niet kunnen zien. Laat de kleuters allerlei takjes, 

blaadjes, modder, slakken verzamelen en aan jou geven. Leg die netjes naast het kleine potje in de grote ketel. Giet wat 

heet water over het poeder terwijl je samen met de kleuters allerlei toverspreuken uitspreekt. Serveer de soep met een 

grote pollepel. Wie durft drinken? 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Kleine kleuters zijn vaak nog te bang voor heksen. Speel het met iets oudere kleuters. Als kinderen schrik 

hebben, stap dan even uit je rol, neem je verkleedkledij wat weg en maak duidelijk dat jij het bent en dat je 

maar een heks speelt. Speel geen enge heks, maar een lieve en grappige heks. Je vindt veel inspiratie in de 

boeken van Hennie de Heks. Geef bange kleuters de ruimte, om zelf naar jou toe te komen. Daarnaast helpt 

ook een vertrouwd gezicht. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

