
  



Rood-wit-blauwe spiesjes 

Wat heb je nodig: 

 1 peer 

 10 bramen 

 10 aardbeien 

 10 prikkertjes 

Aan de slag:  
Verzamel alle spulletjes. Schil de peer, haal de kroontje van de aardbeien en leg de bramen bij elkaar. 

Steek nu het fruit op het prikkertje in rood-wit-blauwe volgorde.  

Eet smakelijk  

 

Nederlandse hartjes 

 

Wat heb je nodig: 

 Gekleurd A4 papier (oranje, rood, wit en blauw) 

 Schaar 

 Lijm 

 

Aan de slag: 
Verzamel alle benodigdheden. Scheur het rode en blauwe papier in kleine stukjes. 

Laat de kinderen op het witte papier een hartje tekenen en deze uitknippen.  

Laat de kinderen daarna op het hartje 3 vlakken tekenen, laat ze het bovenste vlak beplakken met 

rode papiertje, de middelste blijft wit en de onderste met blauwe papiertje. Het is hartje is nu af. Nu 

kan het hartje op het oranje papiertje geplakt worden.  

En je Nederlandse hartje is af .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oranje escaperoom  

Wat heb je nodig: 

 Lint (maar het kan ook touw of wol zijn) 

 Plakband (of schilders tape)  

 Een goede ruimte binnen of buiten. 

Aan de slag: 

Zoek alle benodigdheden bij elkaar. 

Zoek een geschikte ruimte in huis of in de tuin.  

Zorg dat je het lint spant van muur tot muur of object zodat kinderen er onderdoor, overheen of 

tussendoor kunnen klimmen. Je escaperoom is af. Je kan er natuurlijk veel variatie op verzinnen. 1 

daarvan is: doe het met meerdere kinderen en hou er een stopwacht bij. Wie de snelste tijd heeft, 

heeft gewonnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spijkerpoepen         

Wat heb je nodig: 

 een touwtje 

 een spijker 

 een flesje 

Aan de slag: 

1. Alle kinderen krijgen een touw om hun middel met een spijker eraan. Het touw kun je ook 
vastmaken aan een lusje aan de achterkant van de broek. Gebruik hiervoor eventueel een 
veiligheidsspeld. 

2. Bij elk kind zet je een leeg bierflesje op de grond (of een grotere fles als je het wat makkelijker 
wilt maken). De kinderen mogen boven de lege fles gaan staan. 

3. Als het spel van start gaat, moeten de kinderen de spijker die tussen hun benen hangt zo snel 
mogelijk in de fles laten zakken. Zij mogen daarbij hun handen niet gebruiken. 

4. Door het aannemen van de “poep-houding” en de juiste bewegingen van heupen en 
bovenbenen, probeert iedereen om de spijker in de fles te krijgen. Voor de spelers vereist dit de 
nodige concentratie en coördinatie. Voor de toeschouwers levert het vaak hilarische taferelen op 
vanwege de grappige houdingen die worden aangenomen. 

5. Degene die als eerste de spijker in de fles heeft “gepoept” wint het spel. 

Wist je dat Luc & Nick, van BSO Joppensz en BSO Matilo, een wedstrijdje spijkerpoepen hebben 
gedaan? Je vindt hun filmpje op ons YouTube kanaal: Kinderopvang De Kinderhaven door op deze 
link te klikken: https://youtu.be/K3M-49Duqto  

Koekhappen 
Wat heb je nodig: 

 Snij of ontbijtkoek 

 Stevig touw 

 2 bomen of 2 personen om het lijntje tussen te 

spannen. 

 

Aan de slag: 

Snij stevige plakken ontbijtkoek en rijg door elk stuk koek een draadje. Bind alle stukken koek 
vervolgens met het andere uiteinde van het draadje aan een stevig touw.  Hang dit touw op tussen 
twee palen of bomen. Let erop dat de koek op de juiste hoogte hangt ten opzichte van de kinderen. 

1. Laat alle kinderen bij een stuk ontbijtkoek plaats nemen. 
2. Als het spel van start gaat proberen de kinderen, met hun handen op de rug, zo snel mogelijk 

een stuk koek op eten. 
3. Wie het lukt om de koek als eerste op te eten, zonder de handen daarbij te gebruiken, heeft 

gewonnen. Je kan dit spel extra moeilijk maken door de kinderen te blinddoeken. 

https://youtu.be/K3M-49Duqto


Koninklijke stopdans 

Wat heb je nodig: 

 Radio/ muziekspeler 

 Leuke muziek 

 Iemand die de muziek kan bedienen 

Aan de slag: 

Bij Koningsdag hoort natuurlijk vrolijke muziek en een 

dansje. 

Wij gaan ook eens even lekker swingen. 

Bespreek van te voren wie gaan dansen en wie de muziek 

gaat bedienen.  

Dansers klaar? Dansen maar! 

De dansers beginnen met dansen, zodra de muziek start. 

Goed blijven luisteren naar de muziek, want zodra de muziek stopt…….. 

Neem je de meest mooie koninklijke pose aan en blijf je stilstaan. 

Beweeg je toch? Dan gaat de rest door naar de volgende ronde. 

Speel net zoveel rondes, totdat er 1 persoon (de winnaar) overblijft. 

Dit is de koning/ koningin van de stopdans. 

Veel dans plezier!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ballon volleybal 

Wat heb je nodig: 

 Ballonnen (leuk als het oranje ballonnen zijn voor het koninklijke tintje) 

 Stukje touw of net 

 Spelen met min twee personen 

Aan de slag:  

Kijk waar je een goede plek hebt om te kunnen spelen. 
Het is ook handig als er twee palen/ bomen staan waaraan je een touw/ net aan kunt vastmaken. 
Heb je een speelveld gemaakt? Dan kunnen we beginnen. 

Speel je alleen of juist met een team? 
Bespreek met elkaar wie op welk veld staat. Jullie staan allebei aan een kant van het touw. 
 
We gaan beginnen! 
Sla de ballon over het touw naar het andere speelveld en zorg dat de ballon niet op de grond valt in 
jouw speelveld. Sla de ballon dus heen en weer. 
Valt de ballon wel op de grond in jouw speelveld, dan heeft de tegenstander een punt. 

Jullie kunnen zelf afspreken tot hoeveel punten jullie per spel gaan en wie er dan gewonnen heeft. 

Succes en veel speelplezier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ballonnentrap 

Wat heb je nodig: 

 Ballonnen (leuk als dit oranje ballonnen zijn) 

 Touw 

 Minimaal twee spelers 

Aan de slag:  

Blaas per speler een ballon op. Maak aan de ballonnen een 

stuk touw vast. 

Het touw moet lang genoeg zijn, want we gaan de 

ballonnen aan de voeten vastmaken. 

Bindt aan je been/ voet een ballon. 

Hebben jullie allemaal een ballon aan jullie voeten? Dan 

kunnen we beginnen! 

We gaan namelijk proberen om de ballonnen van je tegenstander(s) kapot te trappen/stampen. 

Probeer om je eigen ballon heel te laten en probeer de ballonnen (wel voorzichtig) van je 

tegenstander kapot te stampen. 

Heb jij als langste jouw ballon heel kunnen laten? 

Dan heb jij gewonnen! 

Je kunt het nog moeilijker maken door allemaal twee ballonnen vast te binden aan je been. 

Veel plezier en doe wel voorzichtig met elkaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koning en koningin 

Maak thuis zelf je eigen koning Willem-Alexander en koningin Maxima van wc rolletjes. 

Wat heb je nodig: 

 Wc-rolletjes 

 Schaar  

 Lijm  

 Papier  

 Verf 

 Stiften 

 Penselen 

 Eventueel vilt 

 Plakoogjes 

 Wol  

Aan de slag:  

Maak je eigen koning en koningin. Je bepaald helemaal zelf hoe deze eruit komen te zien. 

Hieronder een paar voorbeelden: 

 

Veel knip en plak plezier! 

 

 

 

 

 



Eierwekker verstoppertje 

Wat heb je nodig?  

Een (of meerdere) eierwekker(s). 

Aan de slag: 

Verstop in een leuke, uitdagende ruimte een eierwekker. Stel deze in op een bepaalde tijd (neem wel 

een eierwekker die een tikkend geluid maakt). Als je de eierwekker hebt verstopt, mogen de 

kinderen zoeken totdat de ‘wekker’ gaat. Tik tak, tik tak. Wie de eierwekker vindt, mag bij het 

volgende spelletje de verstopplek bedenken. Je kan dit spel moeilijker maken! Verstop meer 

eierwekkers in de ruimte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak je eigen naam van “loose parts” 

Loose parts = los materiaal bij elkaar waar kinderen zelf iets mee verzinnen om mee te doen.  

Wat heb je nodig?  

Voor deze activiteit heb je allerlei losse speelmaterialen nodig (loose parts). Denk hier bijvoorbeeld 

aan kralen, lege wc-rolletjes, lego, stukjes stof, metalen dopjes van potjes, steentjes etc.  

Je kunt hier van alles van maken. Één van de BSO-medewerkers maakte als voorbeeld haar naam:  

 

Wat maak jij met “loose parts” ?  



Bosje Nederlandse tulpjes 

Wat heb je nodig: 

 10 kleine pruimtomaten of cherrytomaten  

 150 gr. roomkaas  

 bosje bieslook   

 snufje zout  

 satéprikkers  

 theelepel  

 snijplank  

 mes  

 bord of plank om het op te serveren   

 evt. schorten   

 evt. (wegwerp) spuitzak  

Aan de slag: 

 Volg onderstaande stappen om deze activiteit uit te voeren.  

Stap 1: Was de tomaten schoon en dep ze droog.  

Stap 2: Kerf de bovenkant van elke tomaat kruislings in met een mes.  

Stap 3: Haal voorzichtig de pitjes en het binnenste vruchtvlees uit de tomaten. Dit lukt het beste met 

een klein theelepeltje.  

Stap 4: Vul de tomaatjes daarna met roomkaas. Een (wegwerp)spuitzak is daarbij een handig 

hulpmiddel, maar het gaat ook prima met een theelepeltje en wat geduld. Je kunt evt. een snufje 

zout aan de roomkaas toevoegen.  

Stap 5: Prik onder in elk tomaatje een gat met een satéprikker en steek hier een sprietje verse 

bieslook in.  

Stap 6: Leg de tomaatjes en bieslook op een bord of plank, zodat ze op een echt bosje tulpen lijken. 

Het bosje tulpen ziet er kleurrijk uit en is klaar om opgegeten te worden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



Wij wensen jullie een hele fijne Koningsdag! 

 

 

Groetjes van alle medewerkers van De Kinderhaven 


