
 

Ballon hoog 

De kinderen zitten in kleermakerszit in een 
kring. Eén kind staat in de kring en roept terwijl 
ze de ballon omhoog gooit een naam van een 
ander kind. Dit kind moet zorgen dat hij/zij in de 
kring is voordat de ballon de grond raakt. 

Verloop 

 

Dit spel vraagt weinig kennis van de taal zodat 
de nieuwkomer onmiddellijk kan meespelen 
door de anderen te observeren.  Aan de hand 
van dit spel kan de AN de namen van de 
medeleerlingen leren kennen.  

Informatie  

Dit spel kan ook op de speelplaats gespeeld 
worden met een bal. Op die manier blijft de AN 
tijdens de speeltijd niet aan de kant staan. 

Variaties 

 

Ballon of bal 
Materiaal: 

 
 
 

ABC 

De kinderen moeten zo snel mogelijk in een rij 
gaan staan in alfabetische volgorde. Als 
hulpmiddel kan het ABC op het bord worden 
geschreven. 

Verloop 

 

De AN zal het alfabet moeten kennen om actief 
te kunnen deelnemen aan dit spel.  

Informatie 

 

Alfabet op het bord schrijven als ondersteuning 
Materiaal 

 
 
 
 

Geheim agent  

De groep verdeeld in twee groepjes. Deze 
groepjes gaan naast elkaar  

Verloop 

zitten met de rug naar het andere groepje die 
ook op een rij zitten.  
(min. 3m van elkaar)  
 
Je neemt van elke groep één persoon en plaatst 
deze met de rug naar elkaar in het midden.  
De anderen mogen zich omdraaien. Door 
tekenen en schijnbewegingen te maken moeten 
ze de persoon uit hun groep duidelijk maken 
wie achter hem staat. Nadat één van de twee  
werd geraden, begint het spel opnieuw.  
 

ruimte, speellokaal  
Materiaal  

 
 

 

 

 

Spinnenweb 

Iedereen zit in een kring en noemt zijn naam. 
Daarna begint het spel. Eén persoon krijgt de 
bol wol. Hij houdt het uiteinde van de bol vast, 
noemt de naam van iemand anders in de kring, 
en gooit de bol daarheen, terwijl hij het draad 
vast blijft houden. De tweede persoon vangt de 
bol, noemt de naam van iemand anders in de 
kring, en gooit de bol daarheen terwijl hij het 
draad vast blijft houden. Zo ontstaat er in het 
midden van de kring langzaam een spinnenweb.  

Verloop 

 

Ook zou je, wanneer het spinnenweb compleet 
is, iedereen tussen de draden door terug laten 
lopen naar degene van wie hij de bol wol kreeg. 
Eerst degene die als laatste de bol wol kreeg en 
zo verder. Degene loopt terug en rolt de wol op. 
In de tussentijd moet hij/zij wat over zichzelf 
vertellen.  

Variatie 

 

Bol wol 
Materiaal  



 


