
ZANDBAKS, DE MAX. SPELEN MET WATER EN ZAND.  

KLEEDJE/AANBRENG 

Een rijke Sjeik wil graag water in de woestijn. Zijn nederige dienaren sparen kosten noch moeite om een mooie oase voor de 

Sjeik aan te leggen. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Grote stukken plastieken trechtertjes, flesjes, camionnekes, kleine kruiwagen, PVC-buizen, tuinslang, stukken darm (groot 

en klein, dik en dun), zandvormpjes, zandschopjes, emmertjes, zeefjes, harkjes, zandmolentjes, torentjes, potjes, 

afdekgootjes, grote kruiwagen, stenen, Ander waardevol kosteloos materiaal…… 

SPEELIMPULSEN           

Nat zand:                                                                                                                                                                            

Giet samen met de kleuters enkele emmers of gieters water uit over het zand en meng goed dooreen met een schopje. 

Ontdek enkele specifieke speelmogelijkheden van nat zand (tekening in krassen, vormen kneden, stevige torens maken met 

een emmer, een berg maken waar je een knikker- of een autobaan in kan maken, ...). Je kan ook een zee aanleggen: graaf 

met de kleuters een grote put in de zandbak en leg er een groot plastic zeil in. Laat de kleuters helpen met vullen met 

water, een snuifje zout en de zee is klaar. Hopelijk heb je de zandbak nu voldoende herschapen in een modderbak. Nu kan 

je slijkbouletten rollen of slijkijsjes maken door die bouletten op een hoorntje te zetten. Kleuters vinden het ook leuk om 

heerlijke moddersoep te maken met échte keukenmaterialen, zoals pollepels, vergieten, soepkommen. Of ga met je voeten 

op het slijk staan en shake heen en weer tot je voeten langzaam weg zakken in de modder. Pets met je handen op de 

modder of wrijf jezelf helemaal in met het slijk en loop rond als slijkmonster. Breng enkele bakstenen naar de zandbak. 

Schep het slijk als cement met een truweel en mets er een muurtje mee.      

Schattenjacht: 

Verstop allerlei vreemde of oude voorwerpen in het zand. Trek er daarna met de kleuters op uit, op zoek naar oude en 

kostbare voorwerpen. Zorg ervoor dat je opgravingsteam gewapend is met schepjes, lepeltjes, potjes, borsteltjes, ... Welke 

sporen vinden jullie allemaal terug? Heeft er vroeger echt een heks op het speelplein gewoond, of is dat maar een fabeltje?         

Kunst met modder:                                                                                                                                                                              

Door op allerlei manier de modder op een groot blad te brengen, kan je een modderschilderij maken: gooiend, plettend, 

glijdend door trechter, zweverig door zeefje, spuitend door spuitje, met penselen, aan de slag met takken,…                                                                                                                                                  

Moddertorentjes maak je door de modder al persend met één hand naar beneden te laten lopen, op je voeten bijvoorbeeld.                                                                                                                            

Zandschilderen:                                                                                                                                                          

Behangerslijm gemengd met verf en zand is heel leuk om smerige zandschilderijen mee te maken. Het leukst is het als de 

kleuters op grote vellen papieren of kartonnen platen aan de slag kunnen. Ook leuk: de kleuters eerst met lijmstift op een 

blad laten tekenen, en hen dan zand op het blad laten strooien. Eerst even laten drogen en dan afschudden. Het zand blijft 

dan kleven op de lijm-lijnen.                                                                                                                                          

Zandsculpturenfestival:                                                                                                                                                    

Doe samen met de kleuters zand in een oude kookpot. Zet het op het vuur, voeg er 1/4 water bij, en laat het mengsel koken. 

Voeg er dan nog eens 1/4 water aan toe waarin maïzena (maiszetmeel) vermengd is. (Bij dit water mag je gerust per halve 

liter 4 soeplepels toevoegen). Je zal zien dat wanneer het mengsel kookt de massa dikker zal worden. Lukt dit niet, voeg dan 

nog wat extra water met flink veel maïzena toe. Laat het mengsel lauw worden, zo krijg je een boetseerbare massa. 

Daarmee kunnen de kleuters hun eigen zandsculpturen maken. Na het drogen is de sculptuur keihard, en klaar om 

tentoongesteld te worden. 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Baken een stuk af van je zandbak, zo beperk je het waterverbruik en zorg je ervoor dat er nog andere speelkansen mogelijk 

blijven in de zandbak. Bij warm weer laat je de kleuters in het begin regelmatig water bijgieten met een gieter of een 

emmer. Sommige kleuters doen niets liever dan water aanvoeren naar de zandbak (via verschillende manieren: zakken, 

speelgoedcamions,). Bij deze activiteit is het aangewezen dat de kleuters een zwembroek/zwempak aan hebben en 

eventueel een oud T-shirt. Graaf op het einde je tuinslang uit om de kinderen helemaal af te spoelen. Voorzie droge 

badhanddoeken of laat de kleuters die zeker meebrengen. Vergeet niet de kleuters nadien opnieuw in te smeren met 

zonnecrème.  

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

