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VRIJDAG

2
Galgje.

3

Hoeveel rode auto's zie
jeonderweg?

* ABC - Verhaal
Een persoon begint met een zin waarvan het
laatste woord eindigt met een a, de volgende
een zin met een woord dat eindigt op een b
etc

4

5

6
* ABC - Verhaal

** Helaas... Gelukkig...
Een persoon begint een zin met ‘Helaas’ en
bedenkt dan iets. Bijvoorbeeld: ‘Helaas…
worden we aangevallen door een krokodil’. De
ander antwoordt daarop bijvoorbeeld:
‘Gelukkig….heb ik les gehad in het temmen van
krokodillen.’ Je mag van alles bedenken, het
kan niet gek genoeg!

11

12

25

19

Tunnelspel.
Je spreekt van te voren af
wat je doet of zegt
voordat je door een
tunnel rijdt.

26
Verboden woord.
Spreek met elkaar af
welk woord je niet mag
zeggen.

Wat doe je liever? Zwemmen
tussen haaien op lopen
tussen de spinnen? Verzin
zoveel mogelijk vieze, enge
of spannende dingen.

20

Neurie een liedje.
De ander moet
raden welk liedje
het is.

27
Tellen. Zoek het
getal 1. Dan het
getal 2. enz...

8
Noem zoveel
mogelijk woorden
met de letter A.

Ik ga op reis en neem
mee....

13

Ik zie, ik zie,
wat jij niet ziet.

18

7

14
Omschrijf een
voorwerp. De ander
moet raden wat het
is.

21
** Helaas... Gelukkig...

9

Verboden te lachen.
Wie kan zo lang
mogelijk zijn lachen
inhouden?

16

22

23
Kies een werkwoord en

Bananenspel. Zie je een
gele auto, dan roep je
banaan en verdient een
punt. Wie heeft de meeste
punten?

29

28
Wie kan het langst
zijn adem
inhouden.

Steen, papier,
schaar.

15

Supermaktspel met
de letters van het
ABC. Appels,
Bananen, Citroenen,
D...

Pictionary op het
autoraam.
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ZATERDAG

Maak een verhaal.
Begin met 'Er was
eens...' Om de beurt
verzin je een zin.

verander dat in het woord
'Frupselen'. De ander moet
raden welk werwoord je
bedoelt door vragen te
stellen.

30
Tongbrekers... De
kat krabt de
krullen van de
trap.

Lientje leerde
Lotje lopen langs
de lange Lindelaan
maar toen Lotje
niet wilde lopen,
liet Lientje Lotje
staan.
10
Als een potvis in
de pispot pist, zit
de pispot vol met
potvispis.
Moeder sneed
zeven scheve
17
sneden brood.
Knappe kappers
kappen knap, maar
de knecht van de
knappe kapper
kapt nog knapper
24 dan de knappe
kapper kappen
kan.
De
postkoetskoetsier
poetst de
31 postkoets met
postkoetspoets op
een postkoetspoetsdoek.

