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ZONDAG
1

* HET LAND VAN GEEN IDEE
Een land hier heel ver vandaan heet het land
van geen idee.
Ze hebben er wel mensen maar geen kinderen,
wel vel maar geen huid, geen vervoermiddelen
maar wel een auto en een brommer.
Ze hebben wel computers, maar geen muis,
beeldscherm en toetsenbord.
Waarom heet dit land het land van geen idee?
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MAANDAG
2
Maak een woordzoeker
met alle namen van de
leerlingen uit de klas.
www.woordzoekermaken
.nl
9
Een speler vermoordt
spelers met knipoog.
De rechercheur moet
raden wie de
moordenaar is.
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Maak met alle leerlingen
een slinger. Als je een
gelijkenis vindt met
iemand, mag je hem een
hand geven.
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Leerlingen zitten in kring.
Tikker in midden. Leerling
roept naam van ander in
kring. Deze moet voordat hij
getikt wordt een andere
naam noemen.

Vertel elkaar een
mop.
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Beeld uit..
een beroep
een sport
een dier
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Wie ben ik? Ieder krijgt
een kaartje op de rug met
daarop de naam van een
stripfiguur, Dmv vragen
stellen raad je wat er op
jouw kaartje staat.

(In het land van geen i d zijn geen voorwerpen waar de letters i en d in
voorkomen.)

DINSDAG

Start de muziek en geef een
voorwerp snel aan elkaar
door. Wanneer de muziek
stopt ben je af wanneer jij
het voorwerp in je
handen hebt.

WOENSDAG
4
Zoek iemand die...
op vakantie is geweest
2 broertjes heeft
van spruitjes houdt
huisdieren heeft, enz
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DONDERDAG

5
6
Speler 1 zegt ik sla op
Pak elkaar willekeurig aan
mijn borst, en krabt op
beide handen vast
hoofd. Speler 2 moet dan Probeer dan uit de knoop
op zijn borst slaan en dan te komen zonder loslaten
weer wat anders zeggen,
dat een kring ontstaat.
enz.
12

*Het land van geen
idee.
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Alle vogels vliegen. Als een
vogelnaam wordt gezegd
moeten de kinderen met
hun handen wapperen.
Wapper je bij een ander
dier dan ben je af.
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Fluister een zin door in het
oor van een leerling. De
leerling fluistert wat ze
verstaan heeft door aan
een ander kind. Klopt de zin
aan het einde nog?
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Bijnamenspel. Noem je
naam en kies een bijnaam
die begint met de 1e
letter van je bv"Grappige
Gijsbert". Of stel elkaar
zo aan elkaar voor.
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Houd elkaars handen
vast en geef kneepjes
door. Hoeveel kneepjes
heb je gevoeld? Klopt
dat?

VRIJDAG

Teken een streep of ander
figuur op de rug van een
leerling. Deze tekent
datzelfde figuur op de rug van
een ander. De laatste moet
zeggen welk figuur het was.
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Een leerling maakt een
tekening op het bord.
Binnen een minuut moet
door de rest van de klas
raden wat het is.
www.lerenlerenschiedam.nl
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ZATERDAG
7
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Maak een rebus
van je eigen naam.
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Maak een verhaal.
Begin met 'Er was
eens...' Om de beurt
verzin je een zin.
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Het cijfer 7 en alles wat
deelbaar is door het cijfer 7
mag je niet zeggen.Deze
antwoorden worden
vervangen door het woord
'JUF'.
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