
RADIO KABAAL OP VERPLAATSING. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Radio Kabaal is op het speelplein neergestreken. De manager van de kinderradio vond dat de radio te ver van 

de luisteraar afstond en heeft daarom beslist om tussen de kinderen zelf radio te maken. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
- Alles om radio te maken: computer, muziek, microfoons, boxen, muziek, aansluitkabeltjes, ... 

SPEELIMPULSEN           

Vandaag wordt een speciale editie, want de radiozender bestaat 10 jaar! 

- Radio Kabaal opent telkens de dag met een nieuwsoverzicht. Helaas zijn de journalisten en nieuwslezers 

geveld door de griep. Enkele kinderen worden op pad gestuurd om het nieuws van de dag te verzamelen. Een 

nieuwe nieuwslezer wordt aangeduid/verkozen. Nieuwslezers moeten heel goed kunnen gorgelen met water en 

hun stem oefenen. Heb je teveel kandidaten, maak er een wedstrijd van of lees het nieuws per item voor. Het 

nieuws over de sport en het weer krijgen een aparte presentator. 

 

- De kinderen mogen zelf kiezen welke muziek er gedraaid wordt. Een plaat kan aangevraagd worden door te 

bellen naar de presentator (met een echte telefoon of een nep-exemplaar). De postbus doet ook nog steeds 

dienst om liedjes aan te vragen. Voor de allerkleinsten kunnen foto's van de artiest helpen om een keuze te 

maken. 

 

- Een reporter ter plaatse gaat een kijkje nemen in de zandbak en brengt live verslag uit! 

 

- Er worden interviews afgenomen met kinderen, ouders, de poetsvrouw, de speelpleinverantwoordelijke. Op 

de radio mag je alles vragen wat je wil. 

 

- Neem het schoonmaakkarretje bij de hand of zoek een winkelkar/bolderkar en ga op stap met je mobiele 

radio. 

 

- Op de radio worden af en toe ook wedstrijden georganiseerd. De tiende beller krijgt een concertticket. Er 

wordt een meat&greet verloot onder de fans van Justin Bieber 

 

- K3 komt op bezoek in de studio om hun nieuw lied voor te stellen 

 

- Er wordt een karaoke-wedstrijd georganiseerd. 

 

- De files worden voorgelezen. Zo weet iedereen meteen hoe lang het aanschuiven is bij het go-cart-parcours.? 

BEGELEIDERSTIPS  

Laat de kinderen gerust zelf met de radio-apparatuur werken. Dat maakt het veel interessanter. Maak 

duidelijke afspraken om een goede omgang met het materiaal te verzekeren. 

Afhankelijk van de leeftijd kan je de kinderen meer of minder zelf in handen laten nemen. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

