KAMPEREN. EEN OERGEZELLIGE CAMPING.
KLEEDJE/AANBRENG
Verkleed in een echte campingsmoking (lees: trainingspak) keur je de bouwspeelplaats. Begin zelf je 'tentje' op
te slaan. Wedden dat je snel navolging krijgt?

MATERIAAL

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

PVC-buizen, doeken, houten latten, stenen,...

SPEELIMPULSEN
Als je PVC-buizen in de grond steekt dan kan je met wat doeken iglotentjes maken. Met wat verbeelding kan je
kinderen ook aan de slag zetten om een caravan na te bouwen. Eenmaal de tentjes gezet ben je natuurlijk nog
lang niet uitgebouwd of uitgeknutseld.
Terrasje:De meeste caravans hebben een eigen afgebakend terrasje met een zonnescherm, een parasol, een
bank...
Huisdieren toegelaten:Je kan voor de kippen, de hond of de poes een mooi hok timmeren. Voorzie een
drinkbakje, een plaats voor het eten,...
Sanitaire blok:Je kan een zelf douche knutselen en misschien kan je oude badkuip op de kop tikken
Kampvuurplaats:Op een veilige afstand van de tenten en de kampen kan je met stenen een kampvuurplaats
afbakenen. Boven het vuur kan je worstjes bakken, bijvoorbeeld. Vanzelfsprekend kan een vuur alleen onder
begeleiding van een animator. In het kampvuur kan je hout verwerken dat je niet meer kan recuperen voor
nieuwe kampen.
Misschien kan je de kinderen echt 'ns een nachtje laten slapen in hun tent of hun kamp. Met luchtmatrassen
en slaapzakken en stiekem snoepjes eten. Hopelijk gaat het niet regenen. (Anders moet je naar binnen
vluchten.) Het is voor kinderen ontzettend fijn om 'ns op het speelplein te overnachten.
Zorg voor animatie op de camping: minigolftornooi, een petanque-wedstrijd, een bonte avond,…

BEGELEIDERSTIPS
Wil je kinderen een nachtje laten slapen dan moet je dit goed voorbereiden. Het speelplein moet ruim op
voorhand een briefje meegeven. Vraag aan de kinderen om zich vooraf in te schrijven, zo weet je hoeveel
kinderen je moet verwachten. Deze activiteit is het best geschikt voor de oudste leeftijdsgroep van 10 jaar en
ouder.

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be

