Buitenspel 24

Groep

7-8

Sleurbal
Wat heb je nodig?
- 1 (grote) bal
- stoepkrijt
- minimaal 4 kinderen
• Maak 2 teams
• Elk team tekent een cirkel met stoepkrijt op het eigen veld. De cirkels moeten ongeveer
tegenover elkaar komen, met minimaal 25 stappen ertussen.
• In het midden van het veld ligt een bal.
• Het doel is om de bal in je eigen cirkel te krijgen.
• Iedereen wil de bal hebben, dus iedereen gaat erop af. Je mag de bal niet schoppen,
wel vasthouden, maar met 1 hand, het is dus een groot stoeispel.
• Let op: Je mag elkaar geen pijn doen en je mag de bal niet verstoppen. Kietelen mag
wel!
• Welk team heeft als eerste 3 punten?
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Buitenspel 34

Groep

1-8

Boompje verwisselen
Wat heb je nodig?
- bomen (of stoepkrijt)
- minimaal 5 kinderen
• Alle kinderen hebben een boom. Bij elke boom mag maar 1 kind staan.
• Er is 1 ‘zoeker’, die heeft geen boom.
• Als je een boom hebt, probeer je met elkaar te wisselen door iemand aan te kijken.
Maar pas op, want de ‘zoeker’ heeft geen boom en wil snel jouw boom hebben.
• Ben je te laat bij je boom dan word jij de ‘zoeker’!
Zijn er geen bomen op de speelplaats? Teken dan rondjes op het plein met stoepkrijt.
Groep 1-2: Speel het spel met een klein groepje. Laat de kinderen zien hoe je kunt
afspreken om van boom te verwisselen. Op deze manier gaan ze anders contact leggen
met klasgenoten (meer non-verbaal). Knipogen is misschien nog lastig, hebben ze zelf
ideeën om afspraken te maken om te wisselen?
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Buitenspel 42

Groep

1-6

Vast in de modder
Wat heb je nodig?
- minimaal 2 spelers
1 kind is de tikker en probeert de andere kinderen te tikken. Als je getikt wordt, ga
je met je benen wijd staan. Je staat dan met je benen vast in de modder en kunt niet
bewegen.
De kinderen die nog niet getikt zijn, mogen je uit de modder bevrijden door onder je
benen door te kruipen. Je bent dan weer vrij en mag weer meerennen. Het spel stopt als
alle kinderen vast staan in de modder of als het te lang duurt.
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Buitenspelen E

Groep

1-2

Suggesties voor het
spelen met stoepkrijt
• Laat kinderen een route voor elkaar uitzetten met een eigen kleur stoepkrijt. Een kind
wacht, het andere kind maakt een route met strepen of pijlen. De wachter mag de
route dan nalopen of fietsen.
• Laat kinderen met elkaar een groepstekening maken. Bespreek van te voren wat er
getekend wordt (themagebonden of afbeeldingen zich lenen voor een groepstekening
zoals een dierentuin, een schoolplein een winkel/tuin met bloemen en dieren). Leg
eventueel afbeeldingen neer om ze op weg te helpen.
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