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Staarten
roof

Slierttikkertje
etje

Tikspell

dheden

dheden

Benodig

Benodig

• Speelveld
• Spelers

• Spelers
• Lintjes

eg

Speluitl

eg

Speluitl

Er is één tikker, de anderen lopen vrij rond in
het speelveld. Als de tikker een ander tikt
dan haken zij in elkaars armen. Zij tikken
vervolgens samen verder. Wanneer de
volgende speler wordt getikt haakt deze ook
in de armen van een van de tikkers. Hierdoor
ontstaat een lange sliert van spelers, alleen
de spelers aan het uiteinde van de sliert
kunnen tikken.
Het spel stopt wanneer alle spelers zijn
getikt.

Alle spelers krijgen een lintje die zij
voor de helft in hun broek stoppen.
Eén of twee tikkers proberen in de
aangegeven tijd zoveel mogelijk
lintjes te verzamelen. Als jouw staart
(lintje) is afgepakt, haal je bij de
spelleider een nieuwe staart (lintje)
tot dat deze op zijn.

e
Variati

e
Variati
• Starten met meerdere tikkers, hierdoor 		
ontstaan er meerdere slierten
• Als de sliert “breekt” zijn alle getikte 		
spelers weer vrij

Geen vaste tikker, iedereen mag van
iedereen de staarten afpakken, wie
de meeste staarten verzamelt wint
het spel
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Bevrijd
etje

Tikspe

dheden

dheden

Benodig

Benodig
• Spelers
• Lintjes

• Spelers
• Speelveld

eg

Speluitl

eg

Speluitl

Eén speler is de tikker en staat in de hoek van
het speelveld. De andere spelers staan
verspreid in het speelveld. Eén van de spelers
is de zogenaamde bevrijder, die vooraf
wordt aangewezen zonder dat de tikker dit
hoort of ziet. Op het teken van de spelleider
begint de tikker met tikken, een getikte
speler gaat op de grond zitten op de plaats
waar deze is getikt. De bevrijder mag de
getikte spelers aanraken, dan is de getikte
speler weer vrij en keert terug in het spel.
‘Hoelang duurt het voor de tikker de
bevrijder heeft getikt?’

Één speler is de tikker, de andere spelers
staan per tweetal met elkaars handen vast
verspreid opgesteld in het speelveld. Verder
is er één loper, de tikker probeert deze
“loper” te tikken. De loper kan zich veilig
stellen door een speler van een tweetal naar
keuze een hand te geven. De derde speler
van dit groepje de buitenste verlaat het
groepje en is de nieuwe loper. Wanneer de
loper is getikt is deze speler nu de tikker en
andersom.

e
Variati

e

Variati

• Meerdere tikkers
• Speelveld vergroten

• Een extra bevrijder toevoegen
• Een extra tikker toevoegen
• Speelveld vergroten/verkleinen

3

Boompje
wisselen

T V-tikkertje

etje

Tikspe

dheden

dheden

Benodig

Benodig

• Lintjes
• Hoepels

• Lintjes
• Spelers

eg

Speluitl

eg

Speluitl

Er wordt één tikker aangewezen, de overige
spelers krijgen een boom (hoepel) toegewezen, met uitzondering van één speler. De
tikker moet deze speler nu gaan tikken. De
speler kan echter een boom innemen van
een andere speler, deze speler moet dan zijn
boom verlaten en kan nu getikt worden.

Één tikker probeert de andere spelers
te tikken. Als de spelers hun handen
gekruist voor zich houden en hun
favoriete tv-programma zeggen
mogen zij niet getikt worden. Komt
de tikker nog een keer bij de zelfde
speler en deze weet niet op tijd een
ander tv-programma te benoemen
dan is deze speler af.

e

e

Variati

Variati

Per ronde meerdere stoelen/hoepels
weghalen

Elk tv programme mag maar 1x
gebruikt worden

4

2 is te veel

Stoelendans

elletje

Kringsp

dheden

dheden

Benodig

Benodig

• Stoelen (hoepels)
• Muziekinstallatie

• Speelveld
• Spelers

eg

Speluitl

eg

Speluitl

Alle spelers staan in een kring. Eén van de
spelers is tikker, een andere speler is de
loper. Beide spelers mogen alleen om de
kring lopen. Gaat de loper voor een
andere speler staan, dan wordt deze
kringspeler de nieuwe loper. Lukt het om
een loper te tikken dan worden de rollen
omgedraaid. De spelers mogen bij het
lopen om de kring staande spelers niet
aanraken.

De stoelen of hoepels (1 minder dan er
spelers zijn) staan of liggen in een kring, met
de rugleuning naar binnen. Wanneer de
muziek start beginnen de spelers rond de
kring te lopen. Als de muziek stopt gaan ze
zo snel mogelijk op een stoel zitten of in een
hoepel staan. Degene die geen stoel/hoepel
heeft valt af. Herhaal dit spel telkens met 1
stoel/hoepel minder.

e

Variati

• Meerdere tikkers
• Niet gelijk terug in de hoepel waar je 		
net uit kwam
• Niet in een naast gelegen hoepel

5

Fopbal
elletje

Kringsp

dheden

Benodig

e

Variati

• Meerdere “werpers” met bal in het 		
midden
• Bij jonge kinderen een zachte bal 		
gebruiken

• Ballen
• Spelers
• Speelveld

eg

Speluitl

De spelers staan in een kring en hebben de handen op de rug. In het midden van de kring
staat een speler met een bal. De speler werpt de bal willekeurig naar de
kringspelers, die de toegeworpen bal moeten vangen. Maakt de speler met de bal een
schijnbeweging en komen hierdoor de handen los van de rug, dan is deze speler af en gaat
zitten op de plaats. Kan de speler de toegeworpen bal niet vangen dan gaat deze speler
eveneens zitten.
De bal moet wel zo worden geooid dat deze te vangen is. (niet te hard en onderhands).
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Dirigentje

Inhaalbal
eetje

Kringsp

dheden

dheden

Benodig

Benodig

• Spelers
• Speelveld

• Ballen
• Spelers

eg

eg

Speluitl

Speluitl

De leden zitten in een kring, een persoon
wordt weggestuurd zodat hij niets kan zien
of horen. Intussen wordt een dirigent
aangewezen. De persoon die weggestuurd
was, gaat in het midden van de kring staan.
De dirigent doet dan stiekem een bepaalde
beweging of actie en de andere spelers doen
dat na. De speler in het midden van de kring
probeert te achterhalen wie de dirigent is.

Twee partijen die om en om in een enkele
kring staan opgesteld. Iedere groep bezit
een bal, op teken van de spelleider moet de
bal in de zelfde richting worden doorgegeven door de spelers van de eigen groep
volgens de kring volgorde. Begonnen wordt
bij twee tegenover elkaar staande spelers. De
bedoeling van de het spel is de bal van de
tegenpartij in te halen Lukt dit, dan wordt er
opnieuw gestart met het spel.

e

e
Variati

Variati

• Meerdere kinderen in het midden die
de dirigent moeten ontmaskeren
• Meerdere dirigenten aanwijzen

• De andere kant op gooien
• De kring groter maken
• Spelen met meerdere ballen
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Blokjes
voetbal

Kegelen

etje

Balspe

heden

dheden

d
Benodig

Benodig

• Blokjes / Pionnen

• Ballen
• Pionnen/ blokjes / kegels

eg

eg

Speluitl

Speluitl

Iedere speler zet zijn/haar pion/blokje in de
kring of willekeurig door het veld. Alle
spelers krijgen 2 punten om mee te starten.
Het doel van het spel is de pionnen of blokjes
van de andere spelers om te schieten. Als de
pion/blokje van een speler wordt om
geschoten dan gaat er een punt af van deze
speler en krijgt de ander deze punt bij zijn/
haar totaal punten.
De speler die aan het einde het meeste
punten heeft verzamelend wint het spel.

De spelers vormen twee teams, die
met een bal de geplaatste pionnen/
kegels moeten omgooien met de
bal. Het team van spelers gooit om
de beurt, het team die de meeste
kegels/pionnen heeft omgegooid
wint de ronde. Er kan gespeeld
worden in bijvoorbeeld 3 speel
rondes, het team die de meeste
punten heeft verzameld wint het
spel.

e
Variati

e
Variati

•
•
•
•

• De blokjes/pionnen willekeurig
plaatsen in de ruimte

8

Voetballend spelen
Met 1 hand gooien
Slechte hand gooien
Afstand langer maken

Jagerbal
etje
Balspell

dheden

Benodig

• (Zachte) ballen
• Lintjes
• Materialen om te schuiven (kast)
• Spelers
• Speelveld

e
Variati
• Materialen gebruiken waarmee
je kunt schuiven
• bijvoorbeeld een kast

eg

Speluitl

Één van de spelers is de jager, de anderen zijn de konijnen. De jager, die herkenbaar is aan
het lintje, tracht de konijnen te raken met de bal. Hij mag niet lopen met de bal in de handen,
maar dribbelen en stuiteren met de bal mag wel zolang hij alleen jager is.
Een konijn dat aangeraakt is met de bal, wordt ook jager en doet zijn lintje om. Vanaf dat
moment proberen de jagers door samen te spelen, (zonder dribbelen, stuiteren of te lopen
met de bal in de hand, maar alleen door naar elkaar te gooien), de andere konijnen in te
sluiten en af te werpen.
Welke konijnen blijven het langst leven ?

9

Stand in de mand
etje
Balspell

dheden

Benodig

•  zachte bal
•  voetbal
• Spelers
• Speelveld

e
Variati
• Twee stappen in plaats van drie
• Probeer de bal door de benen te 		
gooien
• Schoppen tegen de bal in plaats van 		
gooien/rollen

eg

Speluitl

Één speler krijgt de bal, de anderen staan er om heen. De speler gooit de bal recht omhoog en
roept: ‘’stand in de mand en de bal is voor bijvoorbeeld ‘Pieter’. De andere spelers lopen dan
snel weg behalve ‘Pieter’, die moet de bal snel gaan pakken.
Als Pieter de bal heeft roept hij: ‘stand in de mand’ of STOP! Dan mag niemand meer van zijn
plaats komen en moet Pieter proberen met de bal een ander te raken. Hiervoor mag Pieter
nog drie extra stappen zetten richting één van de andere spelers. De andere spelers mogen
wel bukken om de bal te ontwijken maar niet van hun plaats komen.
Wordt een speler geraakt dan is hij/zij af en mag Pieter de bal omhoog gooien en een andere
speler kiezen, wordt deze speler niet geraakt dan wordt deze de nieuwe balwerper.
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Tienen

Hoepelbal

etje

Balspe

dheden

dheden

Benodig

Benodig

• Hoepels
• Ballen

• Lintjes
• Ballen

eg

eg

Speluitl

Speluitl

Twee spelers staan tegenover elkaar
(1 egen 1), in het midden ligt een hoepel hier
gooit speler 1 de bal in met stuit, speler twee
probeert de bal te vangen. Valt de bal na de
stuit op de grond heeft deze speler een punt.
Welke speler heeft als eerst 5 punten
verdient?

Er worden twee teams gemaakt en de teams
lopen door elkaar heen. De spelers van één
team proberen de bal tien keer naar elkaar
over te gooien zonder dat deze wordt
onderschept. De spelers mogen niet lopen
met de bal en de bal mag niet uit de handen
worden geslagen. Als de bal onderschept
wordt krijgt het andere team de bal.
Als de bal tien keer door een team is
overgegooid verdient dit team een punt en
krijgt het andere team de bal.
Welk team heeft als eerste 5 punten?

e

Variati

e

Variati

• De winnaar gaat tegen een andere
speler spelen
• Gebruik maken van meerdere hoepels
• Extra regel toepassen: vangen met 1
hand
• Extra speler toevoegen, noem de
naam van de speler die de bal moet
vangen

De spelers mogen de bal niet terug
gooien naar de speler waar ze het van
gekregen hebben. Op deze manier
krijgen meer kinderen de bal.
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Chaosdoelenspel

etje

Balspe

dheden

dheden

Benodig

Benodig

• Ballen
• Pionnen

• Touw of stoepkrijt voor een
middenlijn
• Pionnen 10 stuks (of blokjes)
• Ballen

eg

Speluitl

eg

Speluitl

Voor dit spel worden er twee gelijke
teams gevormd, deze staan tegen
over elkaar in hun eigen vak, het
speelveld wordt gemarkeerd door een
middenlijn. Aan beide kanten van het
speelveld staan 5 pionnen opgesteld,
deze staan op de kop. Elk team neemt
plaats achter de pionnen, het is de
bedoeling om als team de pionnen
van de tegenpartij om te rollen/
gooien. Als de je de bal gooit moet je
op je eigen speelhelft blijven staan.
Het team die alle pionnen van de
tegenpartij om heeft gegooid wint.

De groep spelers wordt gesplitst in twee
gelijke teams, de spelers gaan in twee rijen
achterelkaar staan. De eerste speler van de rij
krijgt een bal, op teken van de spelleider
geven de spelers de bal door, boven het
hoofd en door de benen (om en om) tot de
bal de laatste speler in de rij heeft bereikt. De
speler met de bal loopt vervolgens naar
voren en begint het doorgeven opnieuw tot
dat alle spelers zijn geweest en de eerste
weer vooraan de rij staat.
Het team die als eerste klaar is wint!

e
Variati

e
Variati

• Maak meerdere teams
• zijwaarts doorgeven

• Je kan ook elkaar afgooien, dan
is deze speler uit het spel
• Plaats een obstakel in het
midden van het speelveld
• Bij een vangbal is de speler die
de bal gooide af
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Chinesemuur
elletje

psp
Overloo

dheden

Benodig

•  Pionnen (middenlijn)
• Spelers
• Speelveld

e
Variati
• Veld verkleinen/vergroten
• Regel: bij het raken van de muur ben 		
je af
• Bal toevoegen voor de tikker
• De muur van beide kanten laten 		
beginnen (links/rechts)

eg

Speluitl

Het spel wordt gestart op een veld met een middenlijn aangegeven met pionnen. Op deze lijn
staat een tikker. Op het signaal van de spelleider rennen de spelers van de ene kant naar de
ander kant van het speelveld. De tikker probeert de spelers te tikken, de spelers die getikt zijn
of buiten het veld zijn gelopen zijn af en vormen de ‘chinesemuur’ deze spelers staan met
gespreide benen tegen elkaar aan met de handen vast. Komen de nieuwe spelers in de muur,
dan sluiten zij rechts aan en schuift de muur op naar links.
De spelers in het spel mogen ook door de benen van de speler in de muur kruipen. Wanneer
de spelers de middenlijn hebben gepasseerd of door de muur zijn gedrongen zijn ze vrij, en
mogen ze niet meer getikt worden.
Het spel stopt wanneer iedereen is getikt.
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Lijnenspel
pelletje

ps
Overloo

dheden

Benodig

•  Pionnen (middenlijn)
• Spelers
• Stoepkrijt

e
Variati
• Het getal of kleur benoemen waar de 		
spelers al opstaan, wie er vanaf komt is
af
• Tussen de commando’s door minder 		
rust tijd
• Getallen of kleuren benoemen die niet 		
bestaan in het spel bv: lijn 6

eg

Speluitl

Buiten: Maak zelf lijnen op het speelplein door stoepkrijt of pionnen n geef ze een nummer of
aanduiding: lijn 1-5. Alle spelers staan op lijn 1, de spelleider noemt een willekeurige lijn
nummer. De spelers rennen zo snel mogelijk naar deze lijn en blijven hier staan. De laatste
speler die aankomt is af. Of doet een strafoefening naar keuze van de spelleider of spelers.
Binnen: Maak gebruik van de zaallijnen die te vinden zijn in de gymzaal, meestal zijn dit
verschillende kleuren. Het spel verloopt het zelfde alleen nu kan ook gebruik worden gemaakt
van kleur aanduiding in plaats van getallen 1-5.
Het spel eindigt wanneer 1 speler overblijft of de spelleider het signaal geeft.
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Overlopertje

Koop n koe

peetje

ps
Overloo

dheden

dheden

Benodig

Benodig

• Spelers
• Speelveld
• Pionnen

• Pionnen / veld
met lijnen
• Spelers

eg

Speluitl

eg

Speluitl

Voor dit spel maak je een (denkbeeldige) lijn
van ongeveer 10 a 15 meter. Dit kan je
markeren door pionnen te gebruiken of door
een eindpunt te kiezen. Twee spelers staan
tegenover elkaar. Één is de tikker en staat
met de hand op en vraagt “wil je een koe
kopen?”Als de ander met zijn hand erop
slaat en “verkocht” roept moet hij zonder
getikt te worden naar het eindpunt rennen.
Doel: dat je niet getikt wordt. Wissel van rol,
en daag andere spelers uit.

Maak een speelveld door op elke hoek een
pion te plaatsen. Er wordt één tikker gekozen
die op de middenlijn gaat staan. De spelers
stellen zich op aan één van de start lijnen
van het veld. Wanneer de tikker JA roept of
een signaal dat ze mogen gaan rennen,
moeten de spelers naar de overkant lopen.
De tikker probeert zoveel mogelijk spelers te
tikken, wanneer een speler getikt is gaat
deze aan de kant staan. Wanneer alle lopers
getikt zijn is het spel afgelopen en is er een
winnaar die als laatst overblijft.

e
Variati

e
Variati

• Aftand van lijnen langer maken
• Start houding, (liggend op de buik,
zitten of met een draai)

• Wanneer een speler getikt is wordt
deze ook tikker
• De tikker geeft aan hoe de spelers naar
de overkant moeten verplaatsen, bv:
springend op 1 been, kruipend,
hinkelend
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Schipper mag
ik overvaren?

Ratten en
raven

peetje

ps
Overloo

heden

dheden

d
Benodig

Benodig

• Speelveld

• Speelveld

eg

eg

Speluitl

Speluitl

Het speelveld is als volgt ingedeeld: Twee
gelijk lopende lijnen op een afstand van
ongeveer 20 meter. In het midden loopt,
eveneens gelijk, de middellijn. De twee
partijen zijn precies verdeeld. Iedere speler
heeft een persoonlijke tegenstander. De
tegenstanders staan ongeveer een meter bij
elkaar vandaan. Beide groepen hebben een
eigen naam, Ratten of Raven. Bij het roepen
van één van deze namen dienen zij de
anderen te tikken voordat zij over hun
achterlijn zijn. Wanneer het gelukt is om de
tegenstander dus de loper te tikken verdien
je een punt. Het is leuk om in een verhaalvorm te vertellen, waarbij de namen
willekeurig aanbod komen en zij het niet
verwachten.

In het speelveld staan de kinderen
aan een kant in een rij naast elkaar.
De schipper staat in het midden van
het veld. Dan zingen de spelers het
lied: “Schipper mag ik overvaren, ja
of nee, moet ik dan nog geld
betalen, ja of nee?”. De schipper
kan nu antwoorden met ja of nee.
Zegt hij “Nee”dan moet het liedje
opnieuw worden gezongen. Zegt hij
“Ja”dan vragen de spelers “Hoe?”.
De schipper moet dan een manier
voordoen, bijvoorbeeld hinkelend
op één been. De spelers gaan van
op deze manier naar de overkant.
De schipper probeert de spelers te
tikken, maar beweegt op dezelfde
manier voort.

e
Variati

e

Variati

• Afstand verkorten/langer maken
• Geen persoonlijke tegenstander
• Wisselen van tegenstander

• Meerdere schippers in het midden
• Een kleiner veld zorgt ervoor dat de
spelers dichterbij elkaar blijven
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Frozen yoghurt ijs

Fruit ijsje

Recept

dheden

Benodig

• Halvolle yoghurt
• Topping naar keuze
• Optioneel: honing

Uitleg

dheden

Benodig
•
•
•
•
•

Aardbeien
Sinaasappels
Kiwi’s
Ijsvormpjes
Stokjes

Uitleg

1. Leg een stuk bakpapier in een 		
ovenschaal
2. Giet de halfvolle yoghurt in de schaal
3. Verdeel jouw favoriete topping over 		
de yoghurt (Musli, fruit, noten etc.)
4. Druk deze een beetje aan zodat ze 		
stevig in de yoghurt zitten
5. Zet de ovenschaal 2 a 3 uur in de 		
vriezer
6. Breek het yoghurt ijs in stukken

1.
2.
3.
4.
5.

Was en pureer de aardbeien
Schil de kiwi’s en pureer deze
Pers de sinaasappels uit
Vul de ijsvormpjes met gepureerde 		
aardbeien en kiwi’s en het sap van de 		
sinaasappel
Stop de vormpjes (met stokje er in) in 		
de diepvies en wacht tot deze 		
bevroren zijn
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Ernie
traktatie

Smooie

Recept

dheden

Benodig
•
•
•
•
•
•
•
•

Mandarijnen
Zwarte dropveters
Rode mini smarties
Glazuur (poedersuiker mengen met
drupje water)
Zwarte merkstift
Schaar
Lijm
Dienblad

Uitleg
1. Neem een mandarijn en knoop een
dropveter om de mandarijn om de
haartjes van Ernie te maken
2. Knip de te lange uiteinden af en knip
die in kleinere stukken
3. Knoop de afgeknipte kleinere stukken
om de dropveter die al om de
mandarijn zit
4. Plak de oogje met lijm op de
mandarijn
5. Plak de smartie met glazuur op de
mandarijn
6. Teken met de stift een mond op de
mandarijn
7. Leg alle Ernies op het dienblad

dheden

Benodig

• Snijplank
• Mesje
• Blender
Ingrediënten voor 6 x 100ml:
• 250 gram naturel kwark of
250ml yoghurt
• 2 bananen
• 9 aardbeien
• ½ mango

Uitleg
1. Snijd de banaan in plakjes
2. Verwijder de kroon van de aardbeien
3. Schil en snijd de mango in stukjes
4. Schep de kwark of yoghurt in de
blender
5. Doe de gesneden fruitstukjes erbij
6. Pureer met de blender tot 1 geheel
7. Verdeel de smoothie over de glazen

TIP: Maak het ook eens met fruit naar
keuze
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Eierkoek muis

Banaan auto

Recept

dheden

Benodig
•
•
•
•
•

Eierkoeken
Eetpapier
M & M’s of rozijnen
Dropveters
Jam

Uitleg
1.
2.
3.
4.
5.

dheden

Benodig
•
•
•
•
•
•

4 cocktailprikkers
1 snijplank
1 mesje
1 banaan
3 aardbeien
2 rozijnen oogjes

Uitleg

Halveer de eierkoek en besmeer een 		
helft met jam
Steek een stukje dropveter tussen 		
beide helften en plak ze op elkaar
Maak aan beide kanten een sneetje 		
waar de ogen moeten komen en steek 		
daar een M&M in.
Knip nu de oortjes van eetpapier en 		
maak een sneetje aan de bovenkant 		
en steek daar de oren in.
Maak een gaatje waar de neus moet 		
komen, rijg hier twee stukjes dropveter doorheen.

1. Verwijder de schil van de banaan en 		
snij de puntjes af. Leg de banaan op de
bolle kant.
2. Snijd vier schijfjes van de
overgebleven banaan en de kronen 		
van de aardbeien.
3. Leg de schijfjes aan de zijkanten van 		
de banaan en prik er een cocktailprik ker door. Zo heeft de banaanauto 		
wielen.
4. Plak oogjes op allebei de aardbeien.
5. Prik de aardbei op de banaan.
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ooit
Rupsje n
genoeg

Wraps

Recept

dheden

Benodig
•
•
•
•
•

2 oogjes per stokje
1 lange satéprikker
1 dienblad Ingrediënten
6 druiven per stokje
1 aardbei

Uitleg

dheden

Benodig

• Vlaggetjes
• Aluminiumfolie
Ingrediënten per wrap
• Kruidenkaas
• 3 plakjes kipfilet
• Sla
• Wrap

Uitleg

1. Doe de druiven aan de satéprikker.
2. Verwijder het kroontje van de aardbei
en prik deze als kopje voor op
3. Plak de ogen op het kopje van de rups.
4. Serveer de rupsen op een versierd
dienblad (optioneel).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Smeer de kruidenkaas op de wrap
Leg de sla op de wrap
Leg de plakjes kipfilet op de wrap
Rol de wrap
Wikkel de wrap in aluminiumfolie
Laat het een uur in de koelkast liggen
Sijnd de wap in stukjes
Prik de vlaggetjes in wrap
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Kaasschildpad

Banaanpiraat

Recept

dheden

Benodig
•
•
•
•
•

Schaar
Lijm/plakband
Gekleurd papier
Stift/potlood
Babybel kaas

Uitleg
1.

2.
3.
4.
5.

dheden

Benodig

• Gekleurde servetten met strepen of 		
blokjes
(Let op dat de servetten niet te dik zijn)
Plakband/lijm
Schaar
Zwarte stift
1 banaan per piraat
•
•
•
•
•

Uitleg

Teken op gekleurd papier een 		
schildpad van bovenaanzicht
(Voorbeelden kunnen gevonden 		
worden op internet)
Knip deze schildpad vervolgens uit
Teken er ogen, mond, neus, tenen op
Verwijder de folie om de babybel
Plak deze babybel met behulp van 		
plakband/lijm midden op de rug van 		
de schildpad

1.
2.
3.

4.
5.

Pak de servet en vouw hem één keer 		
dubbel, zo dat er een driehoek 		
ontstaat
Vouw dan de dichte zijde (lange kant) 		
1 cm dubbel
Pak de banaan er bij en vouw de servet
om de banaan heen, zo dat de 		
uiteinden aan de bolle kant van de 		
banaan samen komen
Plak deze uiteinden aan elkaar vast 		
met behulp van plakband/lijm
Nu de servet vast zit kan het gezichtje 		
(met eventueel baard) op de banaan 		
worden getekend met de stift
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Watermeloenegel

Fruit friet

Recept

dheden

Benodig

• 1 mes
• 20-30 kleine/grote satéprikkers
• 1 snijplank
• 1 meloen
• 500 gram snoeptomaatjes (optioneel)
• 1 komkommer (optioneel) 500 gram 		
witte druiven (optioneel)
		

dheden

Benodig
•
•
•
•
•
•
•

1 A4-papier
1 snijplank
1 mesje
1 dunschiller (optioneel)
1 plastic vorkje
Mango en wortel
Extra: Maak ook met komkommer of 		
appel

Uitleg

Uitleg
1.
2.
3.
4.
5.

Hol de watermeloen uit met een groot 		
mes.
Houd de inhoud van de watermeloen 		
heel.
Snijd de watermeloen in verschillende 		
blokjes en rijg deze aan satéprikkers 		
(de stekels van de egel).
Leg eventueel om de egel verschillen		
de stukjes fruit/groente zoals op de 		
foto.
Maak de egel af door er ogen in te 		
snijden en prik een neusje aan de 		
voorkant van de watermeloen.

1. Vouw puntzakken van A4-papier
2. Schil en snijd de fruit en groente in 		
rechthoekjes
3. Vul de puntzakken met de fruitfriet
4. Eet smakelijk!

22

Recept

Mummie

dheden

Benodig

• 2 oogjes per mummie
• Verband
• 1 appel

Uitleg

Appel ninja turtle

dheden

Benodig
•
•
•
•
•

Appel
Crêpepapier
Wit papier
Lijm
Zwarte stift met eetbare inkt

Uitleg

1. Stap 1: Wikkel het verband om de
appel.
2. Stap 2: Plak de oogjes op de mummie.
3. Stap 3: Serveer de mummies op een
versierd dienblad (optioneel).

1. Knip stroken van de crêpepapier.
2. Strik deze stroken om de appel.
3. Teken oogjes op het witte papier en
knip deze uit.
4. Plak de oogjes op het crêpepapier.
5. Teken met een zwarte stift met
eetbare inkt een mond op de appel.

Extra: Combineer appels met ander fruit,
zoals peer of banaan
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Peperkoek
br

Sinterklaasprikker

Recept

dheden

Benodig
•
•
•
•

Peperkoek/kruitkoek ontbijtkoek
Bananen
Rozijnen
Boter

dheden

Benodig
•
•
•
•
•
•

Stuk rode appel
2 mandarijnpartjes
Satéprikker
Glazuurstift
Pompoen
Aluminiumfolie

Uitleg

Uitleg
1. Snijd de koek in dunne plakjes
2. Snijd de banaan in dunne plakjes en
gebruik twee plakjes als oren en één
plakje als snuit
3. Plak de bananen plakjes vast met
boter
4. gebruik twee rozijntjes als ogen en leg
ook een rozijntje op de snuit

1.
2.
3.
4.
5.

Snij de appel in deeltjes
Schil de mandarijntjes
Maak het gezichtje met de glazuurstift
Prik op een satéprikker
Steek de prikkers in een met
aluminium bedekt pompoendeel

24

Dolfijn banaan

Druivenmonster

Recept

dheden

Benodig

dheden

Benodig

Ingrediënten per monster
• Bekertje witte druiven
• 2 witte marshmallows

Ingrediënten per dolfijn
• Half handje blauwe bessen of druiven
• (Kleine) banaan

• Doorzichtige plastic bekers
• Zwarte stift
• Vershoudfolie

• Bekertjes/bakjes
• Zwarte stift
• Mesje

Uitleg
1.
2.
3.
4.
5.

Uitleg

Snijd het steeltje van de banaan +/- 1 		
cm in
Doe hier vervolgens een blauwe bes/		
druif in
Teken met de stift ogen op de banaan
Zet de banaan in het bekertje/bakje
Vul de ruimte om de banaan op met 		
de druiven of blauwe bessen

1.
2.
3.
4.
5.

Vul de plastic beker met witte druiven
Haal op de plek waar je de ogen wilt 		
wat druiven weg
vul de ruimte op met de twee 		
marshmallows
Dek de beker af me vershoudfolie
Teken de ogen (op de plek van de
marshmallows) en een mond op de 		
beker
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Bellenblaas
luchtballon

Anders

dheden

Benodig
•
•
•
•

1 bellenblaas
4 satéprikkers of rietjes
Plakband
1 ballon

Ingepakt
stoepkrijt

dheden

Benodig
•
•
•
•

Stoepkrijt
Inpakpapier
2 lintjes
Plakband

Uitleg

Uitleg
1. Blaas de ballon op en leg er een 		
knoopje in.
2. Plak de 4 satéprikkers of rietjes aan de 		
ballon.
3. Plak de andere kant van de satéprik-		
kers aan de dop van de bellenblaas.

1. Pak het stoepkrijt in, maar laat de 		
uiteinden open.
2. Draai de uiteinden rond.
3. Bind de lintjes aan de uiteinden.

Extra: Je kunt op de ballon nog de leeftijd
schrijven.
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Fruit in
zandvormpje

Fruit rakket

Recept

dheden

Benodig

• Fruit of groente
• Zandvormpjes
• Plastic zakjes of groot dienblad

Uitleg
1.
2.
3.
4.
5.

dheden

Benodig
•
•
•
•

Druiven
Aardbeien
blauwe bessen
satéprikkers met sliertjes

Uitleg

Was de zandvormpjes goed af
Was ook al het groente/fruit
Snij het klein (indien nodig)
Doe het fruit in de zandvormpjes
Leg de zandvormpjes op een dienblad
of verpak ze per stuk in een zakje

1. Was en snij het fruit
2. Rijg het fruit op de satéprikker zoals op
de foto
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Rood wit

blauw

Fruit cupcakejes

Recept

dheden

dheden

Benodig

Benodig
•
•
•
•
•

1 peer
10 bramen
10 aardbeien
10 kleine cocktailprikkertjes
een mesje

Uitleg
1. Was de bramen en de aardbeien
2. Verwijder het kroontje van de
aardbeien
3. Schil de peer en verwijder het
klokhuis
4. Snijd de peer in even grote stukken als
de aardbei en de braam
5. Prik het fruit aan de spiesjes in de
volgorde van de Nederlandse vlag

• Rode druiven
• Mandarijnen
• Cupcakevormpjes

Uitleg
1. Verwijder de schil van de manderijn
2. Leg de manderijn in een cirkel in het
cupcake vormpje
3. Leg een rode druif in het midden.
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Rozijnen robotje
Recept

dheden

Benodig

•  Doosjes rozijen			
• Aluminiumfolie			
• Wiebeloogjes			

• Sateprikkers
• Gekleurd papier
• Palkband (optioneel)

Uitleg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pak het doosje rozijntjes in aluminiumfolie als een cadeautje.
Eventueel kun je dit met plakband vastzetten.
Prik met een scherp voorwerp twee gaten in de bovenkant.
Wikkel korte stukjes saté prikker ook in aluminiumfolie
Steek deze in de twee gaten in het rozijnendoosje.
Plak de wiebeloogjes op het robotje
Knip een rechthoekige ‘mond’ uit gekleurd papier en plak deze ook op 			
het robotje

bliep bliep!
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