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Hey jij daar!

Nog heel even en de speelpleinzomer begint! Voor sommige animatoren is het 
opnieuw uitkijken om een geweldige zomer te beleven, voor andere animatoren 
gaat het de eerste keer zijn om op een speelplein te staan. Mocht je tot de laatste 
categorie behoren, dan snappen wij dat het best wel spannend is! Maar geen nood! 
We hebben dit handig animatorboekje ontworpen zodat je alle informatie over 
speelplein Groene Zone tot jouw beschikking hebt! 

Met dit boekje hopen wij jullie voor te bereiden op een superleuke zomer. We hebben 
enkele praktische dingen uitgelegd en we geven jou enkele tips voor deze zomer.

Daarnaast vinden jullie in dit boekje ook al informatie over de avondactiviteiten van 
speelplein Groene Zone. Avondactiviteiten zijn activiteiten enkel en alleen voor de 
animatoren! Dit kan een vorming zijn maar ook een SUPERCOOL spel!

Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om even contact met ons op te nemen! 
Hieronder vind je de belangrijkste contactinformatie. We hebben trouwens ook een 
animatorengroep op Facebook waar je steeds vragen in kan stellen! Nog geen lid? 
Voeg jezelf dan zeker toe!  
(Zoek op Facebook naar “Animatoren speelplein Groene Zone)

CONTACTEER ONS ANIMATORENGROEP

Speelplein Groene Zone  
Groenveldstraat 42   
3001 Heverlee    

GSM:  0472/36.80.25
MAIL: pleinleiding@groenezone.org

Animatorengroep op Facebook
https://www.facebook.com/

groups/15666429988
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KOM JE HET SPEELPLEIN MEE OPBOUWEN?

We verwachten jou op 
zaterdag 30 juni vanaf 10 uur

een eerste kennismaking met het 
speelplein en je medemoni's
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1
Alle informatie... op 2 pagina’s!

PRAKTISCHE INFO
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we raden 

dit aan!

Praktische info

WAT JE ALLEMAAL MOET WETEN VOOR DEZE ZOMER

Het speelplein start elke week steeds op zondag. 
Alle animatoren worden dan om 15 uur op het speelplein verwacht. 

De speelpleinweek eindigt op vrijdag, tussen 17u30 en 18u00

Van maandag tot vrijdag word je steeds, als je niet blijft slapen, tegen 
ten laatste 08u30 op het speelplein verwacht.

Een speelpleindag duurt tenminste tot 18u15 voor een animator maar 
we raden je aan om nadien toch nog te blijven! We voorzien een 
lekker avondmaal voor jullie.

Blijven slapen raden we jou aan omdat je dan zo volledig in de 
speelpleinsfeer blijft. Je mist niets van de leuke avondactiviteiten en 

de fijne momenten met de andere animatoren.

Voor een weekprijs van  20 euro krijg je ontbijt, middagmaal, 
avondmaal en heel veel plezier!

Het avondmaal bestaat uit een driegangenmenu: soep, hoofdgerecht 
en een dessert.

Dat voor een prijs van 10 euro per week!

Wat breng je ZEKER mee indien je blijft slapen:

Eigen (lucht)matras/veldbedje/matje/..., onderlaken, kussen, 
laken/slaapzak, toiletgerief (er zijn douches aanwezig), 
brooddoos, voldoende speelkledij en eventueel je eigen verkleedkledij!
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Praktische info

WAT JE ALLEMAAL MOET WETEN VOOR DEZE ZOMER

We bedanken de animatoren  3 keer per zomervakantie tijdens een 
TOP-avond!  Een TOP-avond bestaat uit (lekker) eten, een bezinning 
en een spel!

Dit jaar zijn de topavonden voor de animatoren op  
donderdag 12 en 19 juli 2018 en op vrijdag 3 augustus 2018.

Op vrijdag 3 augustus zal er ook een afsluitende fuif zijn! 

Speelplein Groene Zone  
Groenveldstraat 42   0472/36.80.25
3001 Heverlee    pleinleiding@groenezone.org

De ingang voor animatoren is in het doodlopende gedeelte 
van de Groenveldstraat

Ook dit jaar zijn er enkele speciale dagen voor de kinderen:
• Donderdag 5 juli 2018: Speelpleinfeest in de ruimte
• Vrijdag 13 juli 2018: Spring-uit-je-bol-dag
• Donderdag 26 juli 2018: Speelpleinfeest stripfiguren

Daarnaast kan het zijn dat we tijdens de week nog met een verrassing 
komen!

Weekthema's van deze zomer
Net zoals elke zomer hebben we enkele weekthema's voor de kinderen en animatoren!

Het is altijd tof om verkleed in thema aan te komen zondagnamiddag! 

Week 1 • Asterix en obelix  week 4 • Suske en wiske

WEEK 2 • De rode ridder  week 5 •  Kuifje naar de maan

week 3 • de Daltons 
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1
Alle activiteiten van de komende zomer!

KALENDER



KALENDER

Op deze kalender zie je een (kort) overzicht van wat je deze zomer allemaal kan verwachten! Uiteraard kunnen er nog 
wijzigingen zijn en/of nieuwe dingen toegevoegd worden! Een concreet overzicht van mogelijk avondactiviteiten vind je 
verder!

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

30 juni 2018

Opbouwdag

WEEK 1 1 juli 2018 2 juli 2018 3 juli 2018 4 juli 2018 5 juli 2018 6 juli 2018 7 juli 2018

Start om 15 uur
(Kennismaking + 
voorbereiding)

Avond: 
Speelpleinfeest

WEEK 2 8 juli 2018 9 juli 2018 10 juli 2018 11 juli 2018 12 juli 2018 13 juli 2018 14 juli 2018

Start om 15 uur
(Kennismaking + 
voorbereiding)

Avond:
TOP-avond

Spring-uit-je-bol-
dag

WEEK 3 15 juli 2018 16 juli 2018 17 juli 2018 18 juli 2018 19 juli 2018 20 juli 2018 21 juli 2018

Start om 15 uur
(Kennismaking + 
voorbereiding)

Avond:
TOP-avond

WEEK 4 22 juli 2018 23 juli 2018 24 juli 2018 25 juli 2018 26 juli 2018 27 juli 2018 28 juli 2018

Start om 15 uur
(Kennismaking + 
voorbereiding)

Speelpleinfeest

WEEK 5 29 juli 2018 30 JULI 2018 31 juli 2018 1 aug. 2018 2 aug. 2018 3 aug. 2018 4 aug. 2018

Start om 15 uur
(Kennismaking + 
voorbereiding)

Avond:
TOP-avond + fuif Opruimdag
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1
Enkele regeltjes van onze werking

REGELS
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REGELS

Hieronder staan de regels van onze werking. Het lijken er een heleboel maar lees ze 
eens rustig door!

• Het is niet de bedoeling om tijdens de activiteiten bezig te zijn met jouw GSM. 
Uiteraard kan het eens handig zijn om te kijken hoe laat het is, maar voor de rest 
is GSM-gebruik niet gewenst tijdens de activiteiten

• Ben je een roker? Dan kan je voor het speelplein, tijdens jouw pauze en na het 
speelplein roken op de afgesproken plaats. Je mag NOOIT tijdens een activiteit/in 
het bijzijn van kinderen roken.

• Ons speelplein is een drugsvrij speelplein. Er geldt dus nultolerantie voor drugs.
• Eigen foto’s die je maakt van kinderen kan je niet op sociale netwerksites plaatsen. 

Dit is wettelijk bepaald. Doe je dit toch, dan ben je daar ten allen tijde zelf 
verantwoordelijk voor. Wanneer je niet wenst dat foto’s die eigendom zijn van 
het speelplein gebruikt worden voor posters, PR doeleinden, website en sociale 
netwerksites dan neem je contact op met de pleinverantwoordelijke.

• Naast een pauze zal je ook een bepaalde taak ontvangen. Met een aantal mensen 
zijn deze taken snel afgewerkt. Wat er precies verwacht wordt en wanneer, vind je 
terug op het takenbord in het monilokaal.

• We verwachten van elke animator op dit speelplein dat hij of zij pedagogisch 
handelt. Zoniet behoudt het speelplein het recht om deze persoon niet verder te 
laten deelnemen aan de speelpleinwerking.

• Iedereen op ons speelplein is uniek, het is belangrijk om elkaar te waarderen en 
elkaars eigenheid te respecteren.

• Bij elke activiteit bouw je een moment van opruimen in. Als je de plaats van de 
activiteit verlaat, is alles netjes aan de kant. Wij sorteren afval.

• Wie van thuis komt, vergeet zijn lunchpakket niet. Je kan niet van het plein om 
boodschappen te doen.

• Je krijgt de verantwoordelijkheid over de kinderen. Zorg op alle gebied goed 
voor hen. Als je assistentie doet tijdens het vrij spel, bij het middagmaal, het 
oversteken, het dessert, het vieruurtje, ... ben je aandachtig betrokken bij de 
kinderen.

• Als je vragen hebt, aarzel dan niet om hulp te vragen. Je medemonitoren,  
je hoofdmoni en de pleinleiding zijn bereid er samen met jou  
een passende oplossing voor te vinden. Een toffe vakantie is verzekerd!
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DAGINDELING
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dagindeling

08.30 -        Aanwezig op speelplein
       + controleren materiaalbak
09.00 -        Vrij spel Hollebolleplein
09.15 -        Verzamelen Kleuters
09.25 -        Verzamelen LS + Tieners
09.30 -        Opening + toneeltje
10.10 -        Koekje + 
           Voorstelling activiteit 1
10.15 -        + start activiteit 1
11.45 -        Einde activiteit
          (hou rekening met opruimen)
11.45 -        Verzamelen voor middageten
12.00  -        Middageten kinderen
12.30 -        Oversteek + start vrij spel
12.40 -        Pauze 1 (tot 13.10)
13.20 -        Pauze 2 (tot 13.50)

14.00 -        Oversteek + dessertje
14.15 -        Zingen + start keuzeactiviteit
16.00 -        Einde activiteit
16.00 -        Vieruurtje
16.20 -        Vrij spel
16.30 -        Taak 1 (tot 16.45)
17.00 -        Taak 2 (tot 17.15)

17.15 -       Evaluatie + plannen volgende  
          dag
18.15 -       Eten + afwas
19.30   -       Hoofdmonimoment (tot 19.45)
19.30 -       voorbereiding volgende dag       
20.30 -       Inleveren materiaalbriefje
20.30 -       Start avondactiviteit, vorming,..
22.00 -       Stil moment
22.30 -       Barmoment
23.00 -       Einde dag!
          Mensen vertrekken naar huis
23.30 -       Vertrek rustig richting 
          slaapzaal

Vragen? De Pleinleiding & de HM’s staan 
voor je paraat!
TIPS & TRICKS

 ☐ Duurt mijn activiteit +/- 1u30 min?
 (Toevoegen opdrachtjes,...)

 ☐ Kan ik mijn spel/spelletje goed   
 uitleggen of snap ik nog iets niet?
 (Vraag hulp/uitleg aan je teamgenoten)

 ☐ Is mijn materiaallijstje volledig?
 (en op tijd binnen?)

 ☐ Heb ik een inkleding?
 ☐ Heb ik verkleedkleren nodig? 
 ☐ Moet ik nog iets maken voor mijn  

 inkleding?
 ☐ Knutselen: Heb ik een voorbeeld?  

 Heb ik gedacht aan bescherming  
 van kinderen & materiaal?

 ☐ Is mijn spel aangepast aan de   
 leeftijdsgroep?

 ☐ Is het terrein dat ik heb gekregen  
 geschikt voor het spel?

 ☐ Heb ik zelf zin om het te spelen? ;-)

TIP: druk deze pagina af!
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Alle activiteiten van de komende zomer!

AVONDACTIVITEITEN
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AVONDACTIVITEITE
N

De avonden tijdens onze speelpleinzomer hebben een vaste structuur, maar zijn toch 
zeer variërend. Dit wil zeggen dat het speelplein zeker niet gedaan is, wanneer de 
kinderen vertrekken! In tegendeel, het begint dan pas!

Om 17u15 is het toezicht gedaan. Het grootste deel van de kinderen is reeds naar 
huis vertrokken. Wij, animatoren, hebben dan een kort moment van rust. Vervolgens 
probeert de hoofdanimator van iedere groep al zijn monitoren te verzamelen, om 
samen een klein evaluatiemomentje over de voorbije dag te houden. “Hoe is het 
geweest? Waren er problemen? Met welk kind moeten we morgen op een andere 
manier omgaan?”. Ook dit zal steeds via een creatieve en amusante methodiek 
gebeuren. 

Na het overlopen van de voorbije speelpleindag, komt de voorbereiding van 
morgen eraan. Per groepje bespreken we samen welke spelen we gaan doen en 
proberen we de voorbereiding af te werken. 
Natuurlijk heeft iedereen na een actieve dag van spelen en ravotten ook natuurlijk 
een lege maag. Tijd voor eten dus! Overheerlijke gevarieerde maaltijden die de 
koks voor ons voorzien: een heerlijk driegangenmenu! 

Na het eten kunnen er verschillende activiteiten plaatsvinden. Zo zijn er de 
avondactiviteiten, de bezinning en eindviering van SBM, de topavonden, uitstapjes 
naar Leuven stad of Arenberg, enz.. Iedere dag dus iets anders! 
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AVONDACTIVITEITE
N

Dit zijn de momenten waarop de groep gevormd wordt. We leren elkaar beter 
kennen, kunnen zelf terug even ‘kind zijn’ tijdens het spelen en creëren momenten 
die ons voor de rest van ons leven zullen bijblijven! 

Na het voorbereiden en de leuke activiteiten is het tijd om eventjes tot rust te komen 
tijdens het avondwoordje. Dit zal voorbereid worden door de hoofdanimatoren.

Uiteindelijk zullen we proberen gezellig samen een barmoment te houden, waarbij 
we in volledige groep weer kunnen roddelen over de laatste nieuwe trends of de 
manier waarop Justin Bieber omging met het afscheid van K3.
 
Tegen dat de zomerse zon dan toch onder de horizon verdwenen is, zullen we ons 
rond 23u30 richting onze kamers begeven. Dit klinkt als het einde van de dag, 
maar dat hoeft niet noodzakelijk voor iedereen zo te zijn! Zowel op de jongenskamer 
als die van de meisjes, is er tijd en plaats voorzien om nog even bij te praten, een 
kaartje te leggen, gezellig chips en koekjes te eten of gewoonweg het ultra-super-
mega-awesome-vleesje te bespreken. (Wie niet weet wat dit wilt zeggen is verplicht 
om deze zomer te blijven slapen en deel te nemen aan deze onvergetelijke 
avonturen!!!) 

Vervolgens is het aan jezelf om te beslissen of je je oogjes gaat sluiten om 23u, 24u, 
1u of 4u. Zolang je maar fris en gezond de volgende ochtend bij de kinderen kan 
staan, om hen alweer een geweldige speelpleindag te geven! 

Zondagavond Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Aankomst-
spel, 
afspraken, 
weekvoor-
bereiding

Avondspel Uitstap 
Leuven OF 
Arenberg 

Vrijblijvend 
klein avond-
spel

TOP-avond
(week 2 en 3) 
OF Speelplein-
feest

Uiteten in 
Leuven + 
(uitgangs-
leven 
verkennen)

Voorbeeld weekplanning:
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Speelpleinweekend
Inschrijven kan tijdens de zomer! 

5 tot 7 oktober 2018
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Enkele nuttige tips voor tijdens het voorbereiden

TIPS & TRICKS
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TIPS & Tricks

Het is altijd een beetje spannend, de eerste keer op een speelpleinwerking! Omdat we 
willen dat je geniet van jouw week, hebben we enkele tips op een rij gezet. Deze tips 
kunnen jou helpen bij het voorbereiden van een activiteit. Sowieso zit je op zondag, 
vanaf 15 uur, samen met de animatoren van de leeftijdsgroep. Samen bereiden jullie 
dan (een deel van) de week voor. Je staat er nooit alleen voor!

TIP 1: ZOEK INSPIRATIE

Het is altijd al handig dat je op voorhand wat inspiratie zoekt! Er zijn heel wat 
websites die jou op weg kunnen helpen met spelideeën!

Speelplein Groene Zone heeft een Pinterest waar je heel wat leuke spel- en 
knutselideeën kan vinden.
https://www.pinterest.com/GroeneZone/

Daarnaast heeft Jeugddienst Don Bosco een applicatie voor de smartphone (Android/
iOS) waar je meer dan 200 spelletjes op kan vinden! Via de applicatie kan je zoeken 
op locatie, leeftijd en type spel! Een handige manier om snel spelletjes te vinden!

http://www.jeugddienstdonbosco.be/animatie/spelfiches-app

Ook zijn er websites waar je leuke, interessante en nieuwe spelletjes/opdrachten op 
kan vinden. Enkele van die websites zijn:
• https://www.spelensite.be/
• http://www.jeugddienstdonbosco.be/animatie/spelfiches
• http://www.jeugdwerker.be/spelenbank/
• https://chiro.be/spelendatabank
• https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/spelendatabank
• http://www.spelendatabase.kazou-waasendender.be/

Ook hebben we op het speelplein enkele boekjes liggen met inspiratie!
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TIPS & Tricks

TIP 2: WEES VOORBEREID

Een animator die voorbereid naar het speelplein komt, heeft als voordeel dat hij/
zij sneller zijn activiteit kan voorbereiden op het speelplein! Als je al inspiratie hebt 
gezocht en je weet welke spelletjes je kan spelen, moet je eigenlijk niet zoveel meer 
doen! Om jou te helpen, hebben we in dit moniboekje een weekschema gestoken en 
een lege “voorbereidingspagina”. 

Deze pagina’s vind je verder in dit boekje.

TIP 3: Leefwerelden

Je hebt je voor een bepaalde leeftijdsgroep ingeschreven. Graag geven we jou nog 
enkele tips die van toepassing kunnen zijn voor jouw leeftijdsgroepen:
• Het is altijd handig, om een pipibroek te vermijden, om met de kleuters eerst 

langs de toiletjes te passeren. 
• De kleuters houden enorm veel van fantasie! Gebruik dus zeker ook jouw fantasie 

voor een geweldige activiteit! Ga eens op piratentocht met jouw kleutergroepje 
en speel spelletjes, volledig in piraten-thema! Misschien is een bal wel een 
kanonskogel die de kinderen moeten ontwijken want anders... zijn ze dood?!

• Niet alleen de kleuters maar ook de lagere school en tieners vinden het ENORM 
leuk als jij je verkleedt! 

• Voor de kleuters hebben we driewielers en voor de lagere school hebben we go-
carts. 

• Rakkers & Knipogen (5de en 6de leerjaar) hebben hun eigen werking. Dat 
betekent dat ze vaak grote spelen maken dat ze met heel de groep spelen.

• Tieners en Rakkers & Knipogen gaan af en toe eens naar de stad, Arenberg of het 
Mariapark. Een spel op een andere locatie is altijd supercool!

• Van Biekes (eerste kleuterklas) tot Eekhoorns (derde en vierde leerjaar) 
kiezen uit de voorgestelde (keuze-)activiteit voor waaronder jouw activiteit.
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TIPS & Tricks

TIP 4: luister naar de kinderen

Luister eens naar de kinderen tijdens de week! Misschien hoor je dat ze eens een 
groot Cluedo-spel willen spelen of dat ze eens waterspelletjes willen spelen. 

TIP 5: DURF HULP TE VRAGEN

Op het speelplein sta je nooit alleen! Durf dus hulp te vragen aan jouw medemoni’s. 
Samen zorgen jullie voor een leuke week: zowel voor de kinderen als voor jezelf!

Ook de hoofdmoni’s en de pleinleiding staan altijd klaar voor jou!

Ook in de animatorengroep op Facebook of via mail kan je altijd om hulp vragen!

TIP 6: GENIET ER VAN!

Speelplein moet tof zijn! Niet alleen voor de kinderen maar ook voor jezelf! Zie dit 
zeker niet als een vakantiejob maar als een eigen vakantie voor jou! 
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1
Om zelf in te vullen!

WEEKSCHEMA



Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Activiteit 
voormiddag

(10u15 tot 11u45)

Vrijspel + 
middagpauze

Activiteit 
namiddag

(14u15 - 16u00)

leeg weekschema

In dit leeg weekschema heb je de mogelijkheid om jouw ideeën snel neer te schrijven. Zo heb je al enig idee welke activiteiten 
je tijdens jouw activiteit kan doen.



26

1
Voorbereid zijn heeft zo zijn voordelen!

VOORBEREIDING
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Voorbereiding

Het voorbereiden van een activiteit is altijd heel lastig. Zeker als je het voor de eerste 
keer doet! Daarom proberen we je graag zoveel mogelijk te helpen en bieden we jou 
enkele hulpmiddeltjes aan.

Op speelplein Groene Zone bereid je vaak keuze-activiteiten voor. Deze keuze-
activiteit duurt meestal 1u30min (opruimen inbegrepen). Deze activiteit speel je dan 
met een groep van +/- 20 à 25 kindjes.

Daarom hebben we iets ontwikkeld dat je thuis en/of op het speelplein kan gebruiken.
Het zorgt ervoor dat je nadenkt over verschillende aspecten van een spel maken.

Het is ook handig om nadien deze papieren bij te houden voor bijvoorbeeld de 
volgende speelpleinzomer! Je moet dan namelijk jouw voorbereiding niet meer 
maken!

LET OP: Het maken van deze voorbereiding is NIET verplicht hoor! Het kan alleen 
jezelf helpen!

MAAK KENNIS MET HET VOORBEREIDINGSSCHEMA
Op de volgende pagina vind je een leeg voorbereidingsschema. Dit voorbereidingss-
chema kan dienen om jouw activiteit volledig uit te schrijven. Zo heb je tijdens het 
spelen van jouw activiteit steeds een papier bij de hand waar al de informatie van 
jouw activiteit op staat. 

Hieronder leggen we even de aspecten van het schema uit:
• Dag en dagdeel: Wanneer ga je dit spel spelen?
• Aantal kinderen: Hoeveel kinderen verwacht je tijdens jouw activiteit?
• Leeftijd: Voor welke leeftijd is jouw spel?
• Materiaal: Welk materiaal heb je nodig voor jouw spel?
• Locatie: Waar wordt het spel gespeeld?
• Toneeltje: Welk toneeltje doen jullie met alle animatoren om dit spel in te leiden?
• Thema: Heb je een thema voor jouw spel? 
• Spelvoorbereiding: Hoe verloopt jouw spel? Welke spelletjes/opdrachten doen we? 

Welke puntjes mag je zeker niet vergeten tijdens jouw 
speluitleg?
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Naam spel: Gemaakt door:

Dag:
VM
NM Leeftijd

Locatie: Thema:

Spelvoorbereiding:
(Schrijf hier jouw speluitleg + spelletjes/opdrachten + verloop van spel) DE MAAFTE

• Duidelijke speluitleg
• Eén spelleider
• Materiaal
• Aangepast aan leefwereld
• Animatie
• Fairplay
• Terrein
• Eind- en beginsignaal

Het Weer morgen?

Verkleedkleren nodig:

Materiaal nodig uit 
winkeltje

Materiaal Aantal

Kosteloos materiaal 
nodig uit 

knutselkelder

Materiaal Aantal

Toneeltje om activiteit voor 
te stellen:

Activiteit voorbereiden
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Naam spel: Schattenjacht met Kapitein Haak (Fantasietocht)

Dag: Dinsdag VM Leeftijd
Kapoenen 

(Derde kleuterklas)
Locatie: Zandbak + Hollebolle Thema: Piraten

Spelvoorbereiding:
In het begin is Kapitein Haak (ik) heel droevig. Hij wordt uitgelachen 
door de andere piraten omdat hij nog nooit een schat heeft gevonden. 
Hij heeft wel van zijn papa een schatkaart gekregen maar hij weet niet 
zo goed hoe hij de schatkaart moet gebruiken. Ook is hij een beetje bang 
om alleen op pad te gaan. Daarom vraagt hij de hulp van de kindjes. 
‘Willen jullie samen met mij op schattenjacht gaan?’ 

Maar de kindjes moeten dan wel eerst zelf een piraat worden. Daarom 
bestaat de activiteit uit 2 delen:

1) Piraat worden
Ze leren de manieren van een piraat en ze worden er ook eentje.
Spelletjes/activiteiten die gedaan worden:
• Schminken: Iedereen krijgt een echte piratenbaard!
• Piratenkreet: We moeten allemaal onze piratenkreet oefenen 

(AAARGGHH). Heel luid zo dat iedereen het hoort
• Kanonskogels ontwijken (Tik-Tak-Boem) 

Er is een bom maar hij mag niet ontploffen bij ons! In de cirkel 
wordt de bom doorgegeven. Een kindje in het midden zegt tik, tak, 
tik, tak... en bij BOEM ontploft de bom. Kindje dat dan bom heeft, 
gaat liggen op de grond.    (Extra’s die toegevoegd kunnen worden: 
Changer,...)

• (En nog heel wat spelletjes)

2) Schattenzoektocht
We gaan op zoek naar de schat. Daarvoor moeten we langs heel wat 
hinderissen en spelletjes:
• Zeemonster mag ik overvaren (schipper mag ik overvaren)
• Boodschap in een fles vissen (i.p.v. eendjes vissen moeten ze flesjes 

vissen)
• Behendigheidsparcours in de zandbak (We mogen niet in de zee 

vallen) 
• (En nog wat spelletjes

EINDE VAN HET SPEL:
De kindjes moeten de schat zoeken in de zandbak. Die ligt ergens be-
graven.

DE MAAFTE

• Duidelijke speluitleg
• Eén spelleider
• Materiaal
• Aangepast aan leefwereld
• Animatie
• Fairplay
• Terrein
• Eind- en beginsignaal

Het weer morgen?

Regen voorspeld. 
Ik voorzie een alternatief als 
het zou regenen.
Verkleedkleren nodig:

Piratenkleren:
Piratenoutfit, een ooglapje, 
Haak als hand

Schmink: een baard maken

Materiaal nodig uit 
winkeltje

Materiaal Aantal
Zwarte schmink
Watje (om te 
schminken)
Bal
Vishengels
....

1
5

1
5
....

Kosteloos materiaal 
nodig uit 

knutselkelder

Materiaal Aantal
Plastic flessen
.....

10
....

Toneeltje om activiteit voor 
te stellen:

We zitten met alle moni’s in de bus 
en zeggen aan de buschauffeur naar 
waar we gaan (= activiteit)

VOORBEELD
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1
Van Biekes tot Speelclub

LEEFTIJDSGROEPEN
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Je hebt je deze zomer ingeschreven in een bepaalde leeftijdsgroep. Natuurlijk doet 
elke groep andere activiteiten. Daarom hebben we alle leeftijdsgroepen nog eens op 
een rijtje gezet voor jou en zorgen we ervoor dat je volledig geïnformeerd bent over 
jouw groep(en).

MAAK KENNIS MET DE

LEEFTIJDSGROEPEN

 Leeftijdsgroepen

• Biekes   Eerste kleuterklas
• Wijsneuzen   Tweede kleuterklas
• Kapoenen   Derde kleuterklas
• Kriebels   Eerste en tweede leerjaar
• Eekhoorns   Derde en vierde leerjaar
• Rakkers & Knipogen Vijfde en zesde leerjaar
• Tieners   12 tot 15 jaar
• Speelclub   Inclusiewerking, alle leeftijden
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Met net het eerste kleuterklasje achter de rug, zijn wij de allerkleinsten op het 
speelplein. Ons kan je herkennen aan ons roze sjaaltje. Maar onderschat ons niet: al 
zijn we klein, wij kunnen veel meer dan jij denkt!

Actieve spelen zijn een must: tik-, kring- en/of balspelletjes doen we graag. 
Een leuke inkleding vinden we wel fijn. 
En toon eens een keertje voor hoe het spelletje werkt. Zo weten we wat we moeten 
doen.

Eenvoudige knutsels maken we ook wel graag. Dit duurt meestal niet zo lang, maar 
we verdienen het materiaal liever met enkele opdrachtjes dan wanneer we het 
gewoon op tafel krijgen.

Kijk een krokodil of neen een stoere piraat. Onze fantasie laat alle vaten overlopen. 
Neem ons gerust mee op tocht met allerlei mystieke wezens of we zorgen ervoor dat 
de kippen van het speelplein terug gevonden worden.
Maak met ons plezier, maar vergeet niet regelmatig een pipimomentje in te lassen 
tijdens je activiteit. Anders zouden er wel eens ongelukjes kunnen gebeuren.

biekes
3 tot 4 ja

ar

#
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Dit schooljaar beleefden wij grootse avonturen in de tweede kleuterklas. In de zomer 
doen we hetzelfde op het speelplein. Met ons rode sjaaltje, trekken we op weg voor 
nieuwe avonturen.

Joepie, weer tijd voor een top avontuur. Neem ons mee op reis langs kabouters, 
feeën, draken, piraten of misschien weet je zelf nog wel iets leukers? Toffe fantasie-
tochten beleven wij ontzettend graag op Hollebolle. Doe je liever iets actief? Allerlei 
loopspelletjes doen we graag, als er maar een fijne inkleding aan verbonden is en je 
ons toont hoe we het exact moeten doen.

Na al die ontdekkingen en actieve spelen, zijn we ook wel te vinden voor iets rustigs. 
Knutsel eens wat fijn – let op: niet te moeilijk - , een spel met de parachute, muziek-
pakket of een verhaaltje, brengen ons helemaal tot rust.
Geniet met volle teugen van onze groep en herbeleef je eigen kleuterervaringen!

wijsneuzen
4 tot 5 ja

ar
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Met ons kleuterdiploma in de hand, beleven we een laatste zomer als kleuter op het 
speelplein. Met ons paarse sjaaltje zijn we voor iedereen herkenbaar als Kapoen: de 
grootste deugnieten van het plein.

Wij zijn het actiefst in Kleuterland! Rennen, springen, duiken, vallen en weer door-
gaan vinden we te gek. Spelen zoals estafette, 1 tegen allen, klimmen en klauteren 
op het touwenparcours (zonder hulp!),… vinden we de max.

Af en toe willen we wel wat rust: een supertof knutselwerkje, relaxatie of een fijn ver-
haal zijn een manier om ons te ontspannen.

Zin in een uitdaging? Werk eens een gezelschapsspel uit in het groot: kwartet, strate-
go, ganzenbord,… Wij kunnen dit als je het op een eenvoudige manier aanbrengt.
Wil je ons bij jouw spel? Wees creatief, blijf steeds in je rolletje en geniet met volle 
teugen van je eigen spel. Zo win je ons hart en heb je veel kapoentjes om mee te 
spelen.

kapoenen
5 tot 6 jaar
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Wij zijn de deugenieten van het plein. 
Zij die ons al goed kennen weten dat we 7 of 8 jaar zijn en met een blauw sjaaltje 
rondlopen. 

In het 1e en 2e leerjaar hebben we al heel veel geleerd waardoor je voor ons al eens 
iets uitdagender mag voorzien. We maken graag macramé armbandjes of een groot 
knutselwerk waarbij we zelf mogen knippen en plakken, verven of noem maar op. 

Ook een actief spel mag je voor ons al eens wat moeilijker maken. We weten immers 
al hoe een “gewoon kringspel” eraan toe gaat. 

Wij kijken uit naar monitoren die hier een extra dimensie aan kunnen geven. 
Een spel met leventjes en bouwen van kampen doen we bijvoorbeeld keigraag. 
Bovenop dit alles houden we ervan dat we onze fantasie los kunnen laten lopen, want 
ohja, die hebben we zeker en vast. 

Monitoren die dit samen met ons doen daar houden we nog meer van. Een spel 
met de volledige groep vinden we ook wel fijn, want wij zijn met veel en hoe meer 
vriendjes hoe meer vreugde! 

KRIEBELS
6 tot 8 ja

ar
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Hey daar! Ja jij nieuwe moni. Je zegt toch niet dat je ons niet herkent met ons gele 
sjaaltje zeker? Of dat je ons niet zien staan hebt? 

Wij zijn wel al groot hé, wel zeker 
9 of 10 jaar oud. Wij houden van go-carten, sporten zoals voetbal, honkbal, hockey,… 
Jaja wij kunnen dat al! 

Voor ons geen scheur en plak werk meer hé alstublieft maar een echte grote coole 
knutselopdracht a.u.b. Of een groot spel met heel de groep waarin we kunnen rennen 
doorheen het bos, de overkant (dit is een gedeeltje van het speelplein dat aan de 
overkant van de straat te vinden is en waar je op gras en tussen wat bomen kunt 
spelen en op wat speeltuigen) of een heel groot gedeelte van het plein. 

Wij spelen graag spelen in thema zodat we ons volledig kunnen uitleven in een 
personage. 

Jaja, met ons kan je heel leuke dingen doen, wees daar maar zeker van. 

EEKHOORNS
8 tot 10 jaar
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Hey, wij zijn het, de Rakkers en Knipogen. 
Wij zijn 11-12 jaar oud en de meisjes herken je aan een groen sjaaltje en de jongens 
aan een bruin sjaaltje. 

Je bent ons al eens in het stad tegengekomen? Dat kan want we houden heel erg van 
een stadsspel. Een groot bosspel daar kan je ons ook heel veel plezier mee doen. 

Op het einden van de lagere school zijn we bijna volledig gevormd en mag het dus 
best al eens wat moeilijker en uitdagender zijn. 

Ons vind je vaak terug met de volledige groep maar af en toe worden er voor ons ook 
keuze-activiteiten voorzien. 

Deze kunnen allerhande thema’s bevatten: dansen, muziek maken, knutselen, 
verschillende sporten beoefenen, levende gezelschapspelen, talentenjachten, noem 
maar op. 

Wij kijken altijd uit naar de nieuwe inspiratie van onze moni’s en weer een nieuw 
spelelement waarin we ons volledig kunnen uitleven.

RAKKERS & KNIPOGEN
10 tot 12 ja

ar
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Joooooooooow!

Wij zijn de tieners! We zijn net naar het middelbaar gegaan en durven af en toe wel 
eens pubergedrag te vertonen! ;-) Maar geen zorgen hoor: ondanks ons gedrag af en 
toe, vinden we het speelplein leuk hoor!

Je vraagt je waarschijnlijk af wat wij graag doen? Wel... vooral chillen in de zetel! 
Maar als dat niet kan/mag, doen we graag eens zotte dingen! Zo hebben we vorig 
jaar een eigen zwembad in elkaar geknutseld, hoe vet was dat?! 

Ook grote spelen op verplaatsing (zoals in het Mariapark, Leuven en andere locaties) 
doen we supergraag want dan zijn we even van het speelplein weg!

Oh! Vergeet trouwens onze uitstap niet! Elke week, meestal op vrijdag, doen we 
iets cool met de tieners: een uitstap! Zo gaan we bijvoorbeeld een dagje naar zee, 
bezoeken we een bepaalde stad, doen we een kano-uitstap op de Dijle of... gewoon 
iets anders zot!)

Eigenlijk moet je gewoon zien dat je dingen doet die wij graag doen! Het kan nooit 
kwaad om eens met ons op maandag te overleggen wat we tijdens de rest van de 
week gaan doen! Het is altijd leuk als we mee mogen beslissen hé!

tieners
12 tot 15 ja

ar
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Wij zijn een beetje anders. 

We kunnen misschien niet alles even goed als onze leeftijdsgenootjes maar spelen 
doen we super graag! Gelukkig krijgen we een beetje hulp van een extra moni die ons 
nog een keertje uitlegt wat we moeten doen of de regels voor ons een klein beetje 
makkelijker maakt.  

Ook een extra handje bij een moeilijk parcours of het duwen van mijn rolstoel is soms 
nodig, bij andere kleinere zaken zoals het open krijgen van dat koekje kan ik soms 
ook wel wat hulp gebruiken.  Soms vinden we het allemaal een beetje te druk of te 
moeilijk, dan mogen wij eventjes zelf kiezen wat we doen. 

We zitten trouwens goed verstopt tussen alle andere kindjes, zoek maar eens goed, 
misschien vind je ons wel!  

Als we nog bij de kleuters zitten vinden we het vaak moeilijk om samen te spelen 
met andere kinderen. Een spel waarbij je elk voor jezelf aan een groot doel mag 
werken vinden we wel super tof. Zo kan je misschien samen een dorp bouwen van 
zandkastelen. 

Als we bij de lagere school meespelen kunnen we soms nog niet zo goed lezen als 
de andere kinderen, gelukkig zijn er altijd wel kindjes of moni’s die ons daarbij willen 
helpen.

speelclub
alle le

eftijden
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