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OLE OLE BUITEN SPELEN IS OKE!

Touwtrekken
Touwtje trekken Maak twee teams die tegen elkaar gaan spelen. Zorg
dat er in beide teams evenveel deelnemers zi�en, dit maak het voor
beide teams las�ger om te winnen. Leg het lange touw tussen de twee
teams in. Aan de hand van de lengte van het touw kan bepaald worden
wat deze afstand is. Precies in het midden van het touw (ook het midden
tussen de twee teams) beves�g je het doekje om het touw. Dit kan
bijvoorbeeld met een knoop gedaan worden. Zet nu ook in het midden
tussen de twee teams een lege fles of pylon neer. Dit markeert het
startpunt, het doekje om het touw moet nu dus op deze plek zi�en.

Zaklopen
Zaklopen kan zowel individueel tegen elkaar gespeeld worden of als
team. Individueel gaan steeds twee deelnemers tegen elkaar strijden.
Op een vooraf afgesproken speelveld moeten de deelnemers tot een
bepaald punt, aangegeven met een pylon, springen in de zak en dan
weer terug naar het begin punt. Als team speel je in een estafe�e vorm.
Ieder teamlid moet dan in de jute zak een bepaalde afstand heen en
weer afleggen en de de zak aan de volgende deelnemer geven. Het
team waarvan alle leden als eerste heen en terug zijn geweest winnen
het spel.

Sjoelen
Voor het sjoelen gebruik je een sjoelbak en 30 sjoelschijven. Aan het
eind van de sjoelbak zi�en vier poortjes, met boven elk poortje een
aantal s�ppen: het aantal punten dat het poortje waard is. Het
bedoeling is dat de sjoelschijven al schuivend door deze poortjes worden
geworpen. Als alle stenen zijn geworpen, worden de stenen die niet in
een poort zi�en weer teruggehaald. Deze zijn dan voor de tweede en
derde beurt. Na drie beurten worden de punten geteld.

Blikgooien
De kinderen mogen om de beurt met de ballen of pi�enzakjes proberen
de blikken omver te werpen. Ze moeten daarbij de aangegeven afstand
aanhouden, door achter de gemarkeerde lijn te blijven. Elk kind krijgt 3
ballen of pi�enzakjes en hee� dus 3 pogingen om te gooien.
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Spijkerpoepen `ik ben uitgekakt`
Een paar kinderen krijgen tegelijk een riem/touw om hun middel met
een spijker er aan; Er worden ook een paar flessen neergezet, ieder kind
krijgt een eigen fles toegewezen; Het is de bedoeling dat de kinderen de
spijker zo vlug mogelijk in de fles krijgen, maar ze mogen de handen niet
gebruiken; Ze moeten als het ware de "poephouding" aannemen en op
deze manier proberen de spijker in de fles te krijgen; Wie als eerste zijn
spijker in de fles hee�, hee� gewonnen

Eierrace
Vervoer een ei (gekookt of van chocola) op een lepel via een paar
hindernissen. U kunt dit spel individueel spelen, maar ook in groepjes. In
dat geval wordt het ei aan het eind van de hindernisbaan aan de
volgende van het groepje overgegeven en gaat het er om welk groepje
het eerste klaar is.

Ballenbingo
Alle kinderen krijgen een tennisbal met daarop een nummer. De
kinderen onthouden hun nummer en alle ballen worden verzameld. Alle
ballen worden de zaal ingegooid. De kinderen proberen hun eigen bal te
vinden. Als ze die gevonden hebben roepen ze ‘bingo!’ . Vinden ze een
andere bal dan mogen ze die onderhands weg rollen.

 


