
SCHUIMPARTY OP HET SPEELPLEIN 

KLEEDJE/AANBRENG 

Je kan het perfect inkleden in een groter kader (zoals de brandweer of schuimmonsters die het speelplein 

aanvallen). Maar spelen met schuim, is gewoon fantastisch leuk (trouwens voor alle leeftijden). 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Voorzie voldoende (bad)schuim of spreek de plaatselijke brandweer aan. Zij hebben zeker schuim(spuiten) ter 

beschikking. Zwembaden om te vullen met schuim, sterk zeil of springkasteel om het schuim op te spuiten, een 

glijbaan om in het schuim te glijden, voldoende watermateriaal (strandballen, duikbrillen, snorkel, 

zwemvliezen, ...) Afhankelijk van het thema kan je nog extra materiaal voorzien: Schuimparty: 

muziekinstallatie, lichten, een podium, ... Brandweer: tuinslangen, brandweerkledij, ladders, ... 

SPEELIMPULSEN           

Brandweer op bezoek: de plaatselijke brandweer heeft zeker schuim ter beschikking, dus spreek die zeker 

maar aan. Misschien kan dat zelfs gekoppeld worden aan een heuse brandweer dag (de brandweer rijdt met 

loeiende sirenes het speelplein op, je mag een rondrit maken in de brandweerauto, de brandweermannen leren 

de kinderen een brandje te blussen, kinderen worden opgeleid tot echte brandweermannen, kinderen kunnen 

van een paal afschuiven, ...)                     

Schuimparty: Zorg voor voldoende schuim in een zwembad, op een zeil of zelfs op een springkasteel. Zorg voor 

een DJ die de ene partyhit na de andere draait, wat lichteffecten en er kan volop gedanst worden rond en in 

het schuimbad. Alles op een springkasteel maakt het allemaal nog veel spectaculairder.                                  

Schuimcatch: iedereen kent het principe van een moddergevecht. Je kan elkaar uitdagen in het 

schuimzwembad voor een gevecht. Wie het eerst helemaal onder het schuim zit verliest. Zorg maar voor een 

scheidsrechter, afbakening van het plaats van het gevecht, toeschouwers, een gong of bel om het gevecht te 

starten...                                                             

Schuimmonsters: maak van alle kinderen leuke schuimmonsters.                                                                                       

Gekke kapsels: je kan met schuim leuke kapsels maken.                                                                                                       

Sneeuw: Misschien kan je wel kerst vieren, want gooi schuim de hoogte in en het schuim komt als sneeuw uit 

de lucht gevallen.                                                                                                                                                                             

Schuim in lokaal: misschien is het wel leuk om een lokaal volledig in schuim te spuiten. Je kan er dan van alles 

doen van leuke opdrachten. Je moet wel de muur voorzien van de nodige plastiek.                                                                      

Carwash/vaatwas: Je vult 1 zwembad met schuim, 1 zwembad met water. Laat het speelgoed (fietsen, 

speelblokken, ...) maar komen. Eerst in schuim en dan afspoelen maar!                                                                                                            

Allerlei kleine impulsen: iemand verstoppen onder het schuim, schuim blazen, glijden over schuim, duiken in 

het schuim, schuim zo hoog mogelijk stapelen, zoeken van bepaalde zaken in het schuim, met schuim 

boetseren ...                        

Collectieve douche: je doet eerst een zot vuil spel (modder, verf, ...) en daarna nemen we gezamenlijk een 

douche in het schuimbad.                                                                                                                                                                       

Gekleurd schuim: Misschien kan je wel met kleurstoffen gekleurd schuim maken?                                                                            

Neem een blauwe schelp: doe er water in, doe er massaal veel afwasmiddel in en dan ga je met de kinderen 

rond de schelp zitten. Kinderen doen hun voeten in het water en stampen zo hard mogelijk. Probeer dan het 

schuim zo hoog mogelijk te krijgen. 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Zorg ervoor dat er een emmer water en een handdoek in de buurt staat om eventueel schuim die in de ogen 

zit, uit te wassen.                                                                                                                                                                                                   

Het schuim is en blijft glad!                                                                                                                                                 

Soigneer de brandweermannen zodanig dat ze volgend jaar zeker opnieuw willen komen ;-) 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

