
LABORATOIRE SPEELPLAIN 

KLEEDJE/AANBRENG 

De animatoren zijn volledig van de kaart. De stress wordt hen te veel. De kinderen maken te veel lawaai, 

doordat ze zo moe zijn, hebben ze geen inspiratie meer om leuke activiteiten te voorzien, ... Tijd om eens aan 

zichzelf te denken. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
- Oude stukjes zeep, rozenblaadjes, rozenwater, lavendel, bloemen, natriumcarbonaat 

 

- Vuur, kookpot, tangetjes (bv. Wasknijper op een stokje), mooie potjes en flesjes, stamper, kleurstof, 

parfumolie, 

 

- Verf, papier, lintjes, etiketten,... 

SPEELIMPULSEN           

De kinderen zullen de animatoren deze namiddag eens lekker gaan verwennen?! 

 

- We maken onze eigen zeepjes. Verzamel oude stukjes zeep. Laat deze smelten in een pannetje. Neem een 

rozenblaadje op een tangetje. Haal dit door de zeep. Eventjes wachten tot de zeep hard wordt. Herhaal dit 

een aantal keer tot je zeepje dik genoeg is. Een ideaal geschenk om de mensen mee te geven na een dagje 

ontspannen. 

 

 

- Maak je eigen geurzakjes. Ga op zoek naar lekkere geuren in je tuin: lavendel, rozenblaadjes, bloemen. Naai 

mooie zakjes en steek je kruiden of bloemenblaadjes in het zakje. 

 

- Maak je eigen badzout. Koop voldoende natriumcarbonaat (grof). Laat de kinderen dit met een stamper fijn 

maken. Wanneer het fijn genoeg is, voegen we er levensmiddelenkleurstof aan toe. Voorzie verschillende 

kleuren zodat de kinderen zelf kunnen kiezen. We parfumeren ons badzout nog met parfumolie en klaar is het. 

Steek het badzout in kleine potjes die je kan versieren met verf, papier, lintjes, ... 

 

 

- Geef je producten een eigen label. 

 

- Bouw je eigen welnesscentrum. Zwembad, zeteltjes waar je in kan zonnen of rusten, massagesalon, kapsalon, 

schoonheidsspecialiste, gezondheidsdrankjes, ... 

En dan nu genieten in het salon dat je zelf hebt gebouwd en met de producten die je zelf hebt ontwikkeld. 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Laat kinderen niet alleen met vuur werken. Onder een goede begeleiding hoeft dit echter geen probleem te 

zijn. Meer ideetjes nodig? Neem een kijkje op http://www.drogisterijdelang.nl  

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 
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