
PLAN PARAPLU. EEN NOODPLAN VOOR DE REGEN 

KLEEDJE/AANBRENG 

Wat doe je wanneer het regent? Hang een oude paraplu op in het animatorlokaal. Hang er allemaal enveloppes 

in met de ideeën die je met je ploeg bij elkaar gesprokkeld hebt.  

Enveloppen met 1 druppel zijn voor wanneer het enkel druppelt, 2 druppels voor vieze motregen, enzoverder… 

MATERIAAL                              Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be   
Paraplu, enveloppes, stiften, papiertjes, stylo's, chronometer, kaartspel, UNO, ... 

SPEELIMPULSEN           

Die Belgische zomers ... Als speelplein doe je er goed aan om een noodplan achter de hand te hebben voor 

druilerige dagen. Je kan vragen aan elke animator om een regenprogramma te voorzien, maar het is ook leuk 

om wat extra ondersteuning te bieden en met de hele ploeg te brainstormen over het plan paraplu. We zetten 

je alvast op weg met enkele ideetjes. 

1. Het druppelt zo'n beetje.  

Doe alsof er niets aan de hand is en speel gewoon verder. Misschien kan je zelfs de regen als impuls gebruiken? 

2. Vieze motregen.  

Ook hier kan je gerust blijven buiten spelen. Trek misschien wat regenkledij aan. Op www.speelidee.be vind je 

een heleboel ideeën over spelen IN de regen!  

3. Een korte vlaag.  

Hier moet je even schuilen, binnen of onder een afdak. Je kan wat liedjes zingen of kleine kringspelletjes 

spelen. Neem er eventueel pictionary junior erbij of vuur allerlei kwisvragen af. Je kan ook weddenschappen 

afsluiten: over hoeveel minuten zal de regenbui eindigen? Schuilen kan ook de aanleiding zijn voor heel wat 

sociaal spel: mopjes en straffe verhalen vertellen, fopspelletjes, ik zie ik zie wat jij niet ziet, toekomst 

voorspellen, ...  

Misschien kan je voor de begeleiding een soort 'noodpakket bij regenvlaag' maken: een heuptasje of een 

boterhammendoos met een kaartspel, 100 coole kwisvragen voor kinderen, UNO, kleine tips, ...  

Bij wisselvallig weer kan je tussen de vlagen door de kampen waterdicht maken met plastiek. Even testen met 

een gieter. Tijdens de vlaag kunnen kinderen dan schuilen in hun kamp. De laatste lekken dichten, een koekje 

eten en luisteren naar het spannend verhaal van begeleidster Inge ... terwijl de regen klettert op je kamp en 

alle andere kinderen binnen moeten zitten!  

 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Regen kan de pret aardig drukken. Chaos, drukke kinderen, ... Hier komt de ware animator in jou naar boven. 

The show must go on! Probeer je flexibel op te stellen en positief te denken. Als je je ergert, gooi je alleen 

maar meer olie op het vuur. Blijf rustig en probeer er iets leuks van te maken. Je wordt gek van al het rumoer? 

Concentreer je op 1 concrete activiteit, met 1 groepje kinderen. Als elke animator dit doet, dan valt het 

allemaal best mee. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 
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