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Het gaat er om dat de kinderen van de een naar de twee gaan en zo uiteindelijk bij de negen of tien uitkomen, 
net hoelang het hinkelpad wordt gemaakt. Je kunt zelf kiezen of dat je een hinkelpad gaat maken, dit kan dan 
met stoepkrijt gedaan worden.  

Hoe werkt het spelletje hinkelen? 

Bij hinkelen gaat het er om dat je eerst een steentje of ander voorwerp op de 1 gooit. Heb je raak gegooid, dan 
moet je de 1 overslaan met hinkelen, je gaat dan naar de twee, dan naar de drie totdat je bij de negen of tien 
bent en dan ga je weer terug. Als je dan op de twee staat raap je het steentje of voorwerp op en spring je over 
de 1 heen. Dan ben je weer bij  het begin. Omdat het goed is gelukt mag je nu de twee proberen, is deze raak, 
dan spring je op de 1, dan op de drie tot en met de negen of tien, dan ga je weer terug, vanuit de drie pak je 
het voorwerp bij de 2 op (let op, op 1 been) en dan spring je naar de 1. Je mag doorgooien totdat je mis hebt 
gegooid en dan is de ander aan de beurt. Je hebt gewonnen als je als eerste bij de tien bent! 

De eerste cijfers zijn vaak haalbaar om te gooien, maar de laatste zijn wat moeilijker, het kan daarom best lang duren voordat alle spelers het 
laatste cijfer hebben bereikt.  

Benodigdheden 

• Een hinkelpad van stoepstenen 

• Als je zelf een hinkelpad wilt maken kun je stoepkrijt gebruiken 

• Steentje of takje waar mee gegooid gaat worden 

  

 



 

 

 

De blinde bewaker is een spel dat binnen gedaan kan worden, buiten is het ook mogelijk, makkelijk is het dan wel om het in een beperkte 
ruimte te doen, zoals een tuin.  
Een kind gaat in het midden staan, dit kind is de blinde bewaker en krijgt daarom een blinddoek voor zijn ogen. Hij kan niets meer zien en 
blijft in het midden staan. Alle kinderen vormen samen een kring om de blinde bewaker heen en krijgen dan een nummer. 
De bewaker mag twee nummers noemen en deze kinderen moeten van plaats wisselen. Maar nu is de bewaker alert want hij kan nu de 
kinderen die van plaats wisselen proberen te vangen. 
Als de blinde bewaker een kind heeft gevangen dan wordt dit kind de nieuwe bewaker.  

Benodigdheden 
Blind/theedoek 

  

 



 

Het spel kat en muis is een spel waarbij een kind de kat moet spelen en een ander kind 
is de muis.  

Alle andere kinderen die mee doen gaan om de muis heen staan. Het is de taak van de 
kat om de muis proberen te vangen, maar de andere kinderen beschermen de muis. De 
kat gaat proberen onder de armen van de kinderen door te kruipen en dan in de kring te 
komen. Als de kat in de kring is kan hij namelijk de muis pakken. 
Heeft de kat de muis gevangen, dan worden er twee nieuwe kinderen gekozen die de 
kat en muis mogen spelen. 
Het spel kan binnen en buiten gespeeld worden met min. zes kinderen/volwassenen. 

Benodigdheden 

Geen 

  

 



 

Zoek de schoen is een leuk kinderspel als er een meerdere 
kinderen/volwassenen zijn. Het kan binnen gespeeld worden. 
Alle kinderen doen de schoenen uit en de veters worden aan elkaar geknoopt. 
Alle schoenen worden nu op een grote stapel gelegd. Dan worden alle 
schoenen door elkaar gehutseld. 
Een persoon geeft een teken (vooraf afgesproken) en dan rennen alle kinderen 
naar de schoenen toe. Iedereen moet proberen zo snel mogelijk zijn eigen 
schoenen terug te pakken, maar de schoenen zitten aan elkaar vast, dus 
kinderen moeten hierbij wel samenwerken. 
Maar hoe pakken de kinderen het aan? Wie zal de winnaar gaan worden?  

Minimaal 4 personen. 

Benodigdheden 

Schoenen 
 

  

 



 

 

 

 

 

 
Speciaal voor de bovenbouw. 
Leer de populairste TikTok dansjes en zet ze achter elkaar, wanneer je het zo goed mogelijk hebt geoefend, deel ze dan met 
klas/schoolgenootjes en besluit je ze online te posten (let wel op je privacy instellingen!) gebruik dan #beweegkalender. Vraag wel even 
je ouders om toestemming. 
 
Geen TikTok, geen probleem, zoek in YouTube op: top 10 TikTok danjes en je vind er wel een paar. 
 

Benodigdheden 

Laptop of telefoon met TikTok app of YouTube 

 

 



 

 

 

  

 



 

Wc tikkertje is een spel voor buiten. Je hebt namelijk wat ruimte nodig als je getikt bent. 
Als je getikt bent moet je namelijk als een wc gaat zitten. Je gaat in de ‘poep’ houding 
zitten en steekt je arm vooruit. Waarom dit is wordt zo uitgelegd. Er kunnen zoveel 
kinderen mee doen als je maar wilt. Het gaat er om dat de tikker probeert alle kinderen 
te tikken, zodat alle kinderen als een wc er bij blijven zitten. Als dit zo is dan heeft de 
tikker gewonnen, maar let op. De andere kinderen die nog getikt moeten worden, 
mogen de getikte kinderen vrij spelen. Dit wil zeggen dat als zij de wc naar benen duwen 
(dus de arm naar beneden duwen) dan zijn ze vrij. Ze zijn dan geen wc meer en mogen 
weer mee rond gaan rennen. 
  
Het is voor de tikker moeilijk om alle kinderen te tikken zonder dat er een aantal bevrijd 
gaan worden. Er kan daarom ook worden gekozen voor twee tikkers. 
Voor de moeilijkheid kan er ook worden gekozen voor een andere manier van bevrijden 
voor de getikte personen. Er kan worden gezegd dat ze onder de benen door moeten 
kruipen, dit kost weer wat meer tijd. Minimaal 3 spelers. 

Benodigdheden 

Geen 
  

  

 



 

Vlag veroveren is voor jong en oud leuk, hierbij staan plezier maken, goed opletten en actie zeker centraal. Zoek een andere familie die jullie al 
veel zien of wat buurtkinderen op. 
  
Hoe werkt het spel?  

• Als je het spel vlag verovertje wilt gaan spelen, dan is het goed om de regels te kennen. Het 
eerste wat je moet doen is het aantal mensen in twee groepen verdelen. Het zou prettig zijn 
als je aan iedere kant beide minimaal drie personen hebt, dan heb je  namelijk een persoon 
die de vlag kan veroveren en twee personen die op zoek kunnen gaan naar de vlag van de 
tegenstander. 

• Het is de bedoeling dat twee groepen zich gaan verspreiden in bijvoorbeeld het bos, het is 
goed om een gebied te kiezen dat de kinderen goed kennen zodat ze niet gaan verdwalen, of 
je spreekt een stuk of waar zij mogen komen en daar loop je eerst samen doorheen. 

• De groepen gaan ieder hun eigen vlag verstoppen (de een bijvoorbeeld een rode en de ander 
een blauwe vlag). Als de vlaggen verstopt zijn dan komen de groepen op een afgesproken 
plaats bij elkaar, dan wordt besproken wat er gaat gebeuren: De groepen mogen nu elkaars 
vlag gaan zoeken; 

• Let op! Het is altijd goed als iemand de vlag van de eigen groep in de gaten  gaat houden, maar denk er aan, niet te dicht in de buurt 
komen want de andere spelers kunnen je natuurlijk volgen; 

• Het spel is afgelopen als iemand de vlag van de andere groep te pakken heeft. 

Benodigdheden 

• Twee vlaggen, bijv. houtenstok met theedoek en elastiek 

 

 



 

 
 
De naam dierentikkertje zegt het al, het gaat om een tikspel, maar dan komen er 
dierennamen in voor. Dierentikkertje is een buitenspel waarbij de kinderen gewoon 
tikkertje gaan spelen, maar als de tikker jou wil tikken, moet je vlug een dierennaam 
zeggen. Ben je op tijd? Dan ben je geen tikker, maar kun je weer wegrennen. Ben je te 
laat en heeft de tikker jou al getikt voordat je een dierennaam hebt gezegd, dan ben 
je af en ben jij de tikker. Je speelt het met tenminste 3 kinderen 
  
Om dierentikkertje moeilijker te maken zou je kunnen zeggen dat er alleen 
dierennamen genoemd mogen worden met een bepaalde letter en dat er geen 
dubbele dierennamen gezegd mogen worden. Dit is een leuk kinderspel wat je op 
verschillende manieren kunt spelen: 
-          De gewone variant dierentikkertje;  

 
-          Dierentikkertje met extra opdracht, bijv. alleen de dierennamen met de letter e mogen; 
-          Dierentikkertje waarbij geen dubbele dierennamen gebruikt mogen worden. 
  
 
Benodigdheden 
Geen  
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
Kies een dansje van ‘Just Dance’ op YouTube en ga er helemaal voor! Dans de sterren van de hemel. 
Je hebt hier niet eens een spelcomputer voor nodig, dus laat je helemaal gaan en probeer de dans zo goed mogelijk na te doen. 
 
Benodigdheden: 
Laptop/telefoon met internet 

  

 



 

 

Iedereen die mee kan spelen loopt door de ruimte. Degene die de beeldentuin eigenaar is die loopt een beetje weg en ziet de anderen niet, 

totdat hij/zij zich omdraait. Dan moet iedereen ‘bevroren’ stilstaan. Degene die beweegt is af. Twee is teveel. Min. 3/4 spelers. 

 

Benodigdheden 

Geen 

 

 



 

 

Kies iemand die de DJ wil zijn en kies een leuke afspeellijst. Of laat iemand muziek maken. Muziek start en dansen maar. Stopt de muziek dan 

moet je stilstaan en bevriezen. Na een paar proefrondes kun je met af doen. Als je als laatste reageert ben je af. Ben je niet met veel, doe dan 

met levens. Elke keer dat je niet op tijd stopt ben je een leven kwijt. 

 

Benodigdheden 

Muziek 

 

 



 

Wat het doet: Bij deze oefening zullen de spieren in je bovenbenen flink gaan verzuren.  
Goed voor de kracht en doorbloeding in je benen! Je traint bovendien je evenwicht. 
 
Hoe het werkt: Ga met je rug tegen de muur staan en zet met je voeten een stapje naar 
voren. Zak door je benen totdat je een hoek van 90 graden bereikt. Doe dit samen met je 
hele gezin en maak er een leuk wedstrijdje van.
  

 

 



 

 
 
 
 
 

 
Wat het doet: Zoekspelletjes geven kinderen de mogelijkheid om hun energie kwijt te raken. Ze kunnen lekker door het huis rennen en trainen 
ondertussen hun geheugen. 
 
Hoe het werkt: Een iemand verstopt verschillende voorwerpen door het huis heen en de ander gaat ernaar zoeken. Om het simpeler te houden 
kan je je ook beperken tot één kamer. 
 
Mogelijke variatie: Om het spelelement nog groter te maken, kan je blokken verstoppen en hier vervolgens een mooie toren van bouwen. Een 
andere optie is om puzzelstukken te verbergen, om ze vervolgens in elkaar te passen. 
 
Minimaal 2 kinderen. 
 

Benodigdheden 

Muur 
 

 

 

 

 



 

 Het spel ballon dragen kan zowel binnen als buiten worden uitgevoerd, maar het kan het beste gedaan worden op de plaats waar de meeste 
ruimte is. 
Het is belangrijk dat er twee teams gemaakt worden. Er kunnen ook meerdere  teams gemaakt worden afhankelijk van het aantal kinderen. 
De eerste keer kan het als volgt gespeeld worden: 

• Er worden twee teams gemaakt van twee kinderen, ieder team krijgt een ballon; 

• Er wordt afgesproken waar men gaat starten met de ballon en wat de eindstreep is; 

• De kinderen mogen zelf niet lopen met de ballon, dit betekent dat ze dus samen moeten  
werken om de ballon aan de overkant te krijgen; 

• Het doel is dat kinderen de ballon zo snel mogelijk aan de andere kant hebben zonder de 
lopen met de ballon; 

• De kinderen moeten de ballon overgooien en op deze manier aan de andere kant komen; 

• Het team dat zonder de ballon te hebben gedragen het snelste met ballon aan de overkant is 
heeft gewonnen. 

Deze variatie kan ook gespeeld worden met meerdere teams of met meerdere personen in een 
team. Afwisseling in het spel zorgt er voor dat de aandacht van de kinderen langer vast kan worden 
gehouden. Minimaal 4 personen. Let op: Er kan ook een stopwatch worden gebruikt om te kijken 
wie het snelste aan de overkant is. 
  
Benodigdheden 

Ballonnen 

Stopwatch  

 

 

 

 


