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Lekker simpel!
Straattekening

Maak samen met je vriendjes de mooiste en kleurrijkste straattekening.
Alles wat je nodig hebt is stoepkrijt en tekenen maar!

Touwtje springen

Touwtjespringen is niet alleen leuk, het is ook erg goed voor je lijf. Je wordt er
fit en sterk van! Je kunt alléén springen, maar met z’n allen tegelijk met een
groot touw is natuurlijk nog veel leuker!

Knikkeren

Knikkeren is een spel voor jong en oud! Hoeveel beurten heb je nodig om de
knikker in het kuiltje te krijgen? Je kunt er ook een wedstrijdje van maken:
“Wie wordt de Knikkerkampioen van het jaar?”

Hinkelen

Teken met stoepkrijt een leuke hinkelbaan op de grond en verzin een aantal
leuke opdrachten zoals: spring alleen op de even of oneven nummers, gebruik
eens niet je voorkeursbeen om te springen maar juist het andere, spring
met twee voeten tegelijk of gebruik alleen de gekleurde vakken. Met deze
variaties ben je wel even zoet!

Elastieken

E-las-tie-ken, erin, eruit, erop, eraf, draaien… 2 tegels breed, 3 tegels breed,
kniehoogte, heuphoogte of buikhoogte. Steeds een stapje breder en/of hoger,
wat een uitdaging!

Zandkastelen bouwen

Ligt er een grote zandbak op het school- of speelplein? Met een emmertje,
een schepje en vormpjes maak je de mooiste zandkastelen! Je kunt er ook een
wedstrijd van maken: wie maakt het mooiste bouwwerk?

Dansen

Een leuke CD met swingende hits en iedereen begint spontaan te bewegen!
Muziek is niet alleen leuk om op te dansen, het is ook nog sfeerverhogend!

Tikspellen

Tikkie, jij bent hem! Er zijn erg veel leuke tikspellen, wat dacht je van
slingertikkertje, kat & muis, overlopertje of lijntikkertje. De gymleraar of
sportbegeleider weet er vast nog véél meer!

Wedstrijdje doen?
Sport

Flessenvoetbal, frisbeeën en Ren-je-rot, dat zijn nog eens lekker actieve
spellen! Hard rennen om de meeste punten te scoren!

Recordpoging

Wie kan het langst aan een spijkerbroek blijven hangen? Wie kan het vaakst
een bal met de voet hooghouden? Wie kan het verst gooien met een tennisbal? Kleine recordpogingen waar misschien wel een prijsje te winnen valt!

Skippybal-race

Zet een paar pionnen neer en de race kan beginnen. Met twee skippyballen
kun je al een leuke estafette-race neerzetten!

Oud-Hollands

Zaklopen, spijkerpoepen, bliklopen, ontbijtkoek-happen en nog veel meer!

MegaTwister

Linkervoet op groen, rechterhand op rood! Teken met stoepkrijt een reuze
twisterveld op de grond en roept u maar! Je kunt ook met verf en grote lakens
een twisterveld maken, handig als het begint te regenen want dan neem je
het zo mee naar binnen!

							 Extra’s!
‘Pimp je fiets’

Slinger hier, ballonnen daar en fietsen maar! De kinderen versieren hun fiets
met zelfgemaakte slingers, ballonnen, glitters en nog veel meer!

Skate-tocht

Skeelers, skateboarden en rolschaatsen, het mag allemaal! Gezellig actief met
z’n allen of in groepjes door de wijk!

Hutbouwen

Wie bouwt de mooiste hut? Houten planken, banden, lakens, stokken en
andere stoere materialen, dat zorgt voor veel bouwplezier!
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je voor de Buitenspeeldag een straat afsluiten voor verkeer?
Vraag dan eerst een vergunning aan bij de gemeente.
W
 ist je dat een vergunning aanvragen ongeveer 6 tot 8 weken in beslag
neemt? Maak hier dus tijdig werk van!
H
 eb je toestemming om een straat af te sluiten, breng dan de bewoners
van deze straat op de hoogte door een briefje in de brievenbus te doen.
V
raag dan meteen of ze hun auto’s voor een dag ergens anders willen
parkeren.
V
eel kinderen bij elkaar kan leiden tot chaos. Zorg voor voldoende
toezichthouders!
Is het erg warm buiten? Zorg dan voor voldoende drinkwater!
G
 a naar www.buitenspeeldag.nl en meld je activiteit daar aan, zodat deze
zichtbaar wordt voor anderen.

Het regent, wat nu?
n	Kinderen

vinden regen helemaal niet erg! Regenjas en laarzen aan en
spelen maar!
n	Een beetje regen mag de pret niet drukken, een stortbui met onweer wel!
Ga dan maar lekker naar binnen.
n	Wordt er slecht weer voorspeld? Vraag dan de kinderen om een
gezelschapsspel mee te nemen van thuis.

Meer weten over een gezonde
leefstijl voor kinderen?
Bekijk de website van de
GGD Brabant-Zuidoost
www.ggdbzo.nl/lekkerbek

Voor de Kids!

Leuk voor school!

Tips & Tricks

Financiële ondersteuning

www.lekkerbekonline.nl
www.lekkerbelangrijk.nl
www.buitenspeeldag.nl

www.nisb.nl
www.beweegkriebels.nl
www.heartjump.nl
www.dubbel30.nl

www.gezonderwijs.nl
www.pleinplakkers.nl
www.zoneparc.nl

www.jantjebeton.nl
www.cruyff-foundation.org
www.krajicek.nl
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Er zijn natuurlijk nog vele andere activiteiten te organiseren. Hieronder staan
enkele websites waar u meer informatie kunt vinden over buitenspelen,
sporten en financiële ondersteuning.

