


Hallo lieve kinderen,

Omdat niet iedereen houdt van knutselen en tekenen deze keer 
een boekje met activiteiten. Kleine spelletjes om alleen of
samen met je papa, mama, opa, oma, broer of zus te doen op 
momenten dat je even niet weet wat je moet doen.

De ideeën in dit boekje zijn geschikt voor verschillende 
leeftijden. Voor sommige dingen is wat meer voorbereiding 
nodig en bij andere dingen kun je meteen aan de slag.
We hebben activiteiten voor binnen maar ook zeker voor buiten. 
Heb je meteen een frisse neus.

Heb je iets leuks gedaan en zet je hiervan een filmpje of foto 
online? Dan vinden wij het leuk om getagged te worden op 
Facebook.

Voor nu veel knutselplezier en hopelijk tot snel! 

Liefs, 
De leid(st)ers van de Kinderkei



1. Ballontennis

Benodigdheden:
• Ballon
• Racket of vliegenmepper

Extra:
Heb je geen vliegenmepper of racket dan 

maak je er gewoon zelf 1.
Met een stok en een stuk karton of papieren

bord en een stuk tape gaat dat hartstikke
goed!

Wat ga je doen?
Begin indien nodig met het maken van je racket (zie extra). 
Als dat klaar is blaas je een ballon op.
Je kunt met iemand overspelen maar je kan ook een bak of
een emmer neerzetten om de ballon in te spelen. Daarnaast 
kun je ook zelf proberen hoog te houden. Hoe vaak lukt het 
jou?



2. Maak je eigen autobaan

Benodigdheden:
• Papier
• Tape
• Speelgoedauto’s (balletjes kan ook)

Wat ga je doen?
Knip van het papier stroken in 
verschillende breedtes. Met de tape 
en de stroken maak je op de grond 
tunneltjes waar de auto’s of ballen 
doorheen kunnen. Je kan een heel 
parcours ervan maken! Ook kun je 
heel gemakkelijk met schilders tape 
op de vloer een mooie weg 
aanleggen.



3. Muziek maken

Wat ga je doen?
Neem een paar pollepels. Zoek in 
overleg spullen waar je op mag 
trommelen. Zet alles voor je neer en 
trommelen maar.

Benodigdheden:
• Pollepel(s) of trommelstokken
• Lege conservenblik(ken)
• Cakeblik
• Pan
• Emmer

Extra:
Alle benodigdheden zijn voorbeelden. Misschien heb 
je zelf nog andere ideeen of heb niet alles maar dat 

is natuurlijk helemaal niet erg!



4. Bingo voor buiten

Wat ga je doen?
Er zijn verschillende manieren om buiten Bingo te
spelen. Op de volgende pagina’s hebben we
verschillende bingokaarten voor buiten toegevoegd. 
Zo kun je gezellig samen op pad en onderweg bingo 
spelen. Wie heeft als eerste bingo?
Spreek samen een prijs af! Bijvoorbeeld:
• De winnaar mag bedenken wat er gegeten wordt.
• De winnaar mag bepalen welk spelletje er hierna 

gedaan wordt.
• De winnaar krijgt een snoepje/koekje.

Deze bingokaarten hebben we zelf gemaakt. Ben je 
na deze bingo nog niet uitgespeeld online vind je ook 
veel verschillende bingokaarten!
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