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1. Wat is de modderweek? 
 
De Kempense modderweek is een initiatief van SPK vzw/KIKO om natuurbeleving in de 
Kempense initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang gedurende één week hoog op de 
agenda te plaatsen. De Kempense modderweek sluit aan bij de ‘International Mud Day’. 
Deze internationale modderdag is in 2011 ontstaan in Nepal en Australië om de aandacht 
voor de mogelijkheden van natuurbeleving voor kinderen te vergroten. Ondertussen doen 
verschillende landen van over de hele wereld met hen mee: Schotland, Engeland, 
Denemarken, de Verenigde Staten, Nederland,… en vanaf dit jaar voegen wij België (of toch 
de Kempen) mee toe aan dit lijstje.  
 

 
 
De Kempense modderweek gaat door van 23 t.e.m. 27 juni 2014.  
 
We willen de deelnemende IBO’s prikkelen om gedurende deze week één of meerdere 
activiteiten op te zetten of spelmogelijkheden aan te bieden met/in/van modder om zo de 
kinderen, ouders en begeleiding bewust te laten worden en te laten ervaren dat buitenspelen 
gewoonweg plezant is.  
 
De medewerkers van KIKO nemen die week hun KIKOmobiel en doorkruisen de Kempen om 
ter plaatse te komen kijken wat voor leuks jullie hebben voorbereid. Zij brengen een 
fototoestel en filmcamera mee om de grootste pret op de gevoelige plaat vast te leggen. 
Hiervan maken ze naderhand een filmpje dat gebruikt kan worden als promofilmpje om de 
Kempense IBO-sector van z’n avontuurlijkste en tofste kant te laten zien. Daarenboven 
schrijven de KIKO-medewerkers op voorhand een perstekst die die week uitgezonden wordt 
naar de regionale persagentschappen. We hopen dat zij dit opvangen en eventueel ook bij 
jullie een kijkje komen nemen! 
 



 

 
 

 
 
2. Waarom een modderweek?1 
 
Wij willen met de Kempense modderweek de kinderen de natuur van dichtbij op een 
uitdagende, positieve en bijzondere manier ten volle laten beleven. Buiten spelen in de 
natuur bevordert immers de ontwikkeling van de kinderen. Ze ervaren de modder met al hun 
zintuigen: voelen, ruiken, horen, zien. Het spel in de natuur bevordert de originaliteit, vraagt 
creatieve oplossingen, prikkelt het ‘buiten-de-lijntjes’denken en fantasiespel, stimuleert de 
concentratie en het vermogen om samen te spelen en actief te bewegen. Ze kunnen er hun 
energie in kwijt en leren omgaan met risico’s (zoals vallen, uitglijden, omgaan met water,…).  
Kortom, buitenspelen is gezond en noodzakelijk… en bovenal gewoon plezant! 
 

Vuil worden mag! 
 
Wanneer kinderen vuil mogen worden, neemt de kwaliteit van het spel toe. Er ontstaat 
verbondenheid met de natuur, onbevangen wordt er ontdekt en geëxperimenteerd. Vuil 
worden hoort gewoon bij leuk buitenspel.  

 
 
3. Voor wie is de modderweek? 
 
Voor iedereen! Iedereen die kinderen en natuur in verbinding wil 
brengen kan deelnemen. KIKO legt de focus op de buitenschoolse 
kinderopvang, maar laat je daardoor vooral niet tegenhouden om ook 
de leerkrachten van de scholen waarmee je samenwerkt of het 
kinderdagverblijf naast de deur te mobiliseren. Hoe meer deelnemers, 
des te meer plezier en effect we met elkaar bereiken.  
 
4. Wat kost de modderweek? 
 
Deelnemen is kosteloos. Iedereen die aangesloten is bij het KIKO-netwerk kan gebruik 
maken van onze inspiratiemap met inspirerende activiteiten en foto’s, een brief voor ouders 
en poster. Afhankelijk van de geplande activiteiten en de beschikbaarheid van eigen 
materialen is er mogelijks wel budget nodig voor de aanschaf van aanvullende materialen. 
Denk er aan dat je hiervoor ook een oproep kan plaatsen naar de ouders/buren/familieleden 
toe of dat de Kringwinkels vaak ook leuke schatten tegen schappelijke prijsjes aanbieden.  
 

 

                                           
1 gebaseerd op Modderwijzer 2013, uitgave van Veldwerk Nederland, initiator en organisator van 
Nationale ModderDag www.modderdag.nl 

 

http://www.modderdag.nl/


 

 
 

 
5. Communicatie2 
 
Goede communicatie over de modderweek is een belangrijke voorwaarde voor een 
geslaagde dag. Zowel de kinderen, als de ouders moet je op tijd op de hoogte brengen van 
jullie plannen.  
 
* Kinderen 
Door gezamenlijk naar de modderweek toe te leven, krijgt iedereen er zin in! Je kunt (zeker 
oudere) kinderen laten participeren bij het bedenken en kiezen van activiteiten maar 
eventueel ook bij de organisatie en voorbereiding. Je kan hen ook voorbereiden door op 
voorhand enkele voorbereidende activiteiten op te zetten of materialen te voorzien: bvb. 
boekjes over modder, maken van posters/collages, … . Bespreek in elk geval de afspraken 
die er nageleefd moeten worden, zorg er dus voor dat kinderen weten wat er van hen 
verwacht wordt.  
 
* Ouders  
Het is belangrijk ook de ouders goed op voorhand te informeren. Hierdoor zorg je voor 
draagvlak, kun je ingaan op vragen en kun je bezwaren wegnemen. Laat je niet weerhouden 
door het groepje ouders dat weerstand vertoont maar bedenk dat de overgrote meerderheid 
positief staat ten opzichte van het initiatief.  
 
Enkele hulpmiddelen die we hiervoor voorzien:  
 

- een poster om uit te hangen 

- een brief voor ouders om mee te geven. Deze kan je digitaal opvragen via je 

coördinator en aanpassen naargelang jullie eigen werking.  

Andere tips: 
 

- Benadruk de meerwaarde voor de kinderen 

- Denk goed na over hygiëne en communiceer daar helder over (bvb. reservekledij 

meebrengen, voldoende tijd + plaats voor omkleden en schoonmaken)  

- Maak naderhand voor iedereen zichtbaar wat er tijdens de modderweek is gebeurd 

- Maak eventueel gebruik van de gelegenheid om een oudervormingsavond te 

organiseren rond natuurlijk buitenspelen, …  

  

                                           
2 gebaseerd op Modderwijzer 2013, uitgave van Veldwerk Nederland, initiator en organisator van 

Nationale ModderDag www.modderdag.nl 
 

 

http://www.modderdag.nl/


 

 
 

 

Beste Ouder, 
 
Op  ........................................................................................................................  
doen we mee aan de Kempense Modderweek. We organiseren deze dag(en) 
modderactiviteiten voor de kinderen. Het spelen met modder staat centraal.  
Vuil worden mag!  

 
 
Waarom een modderweek? 
 Kinderen komen in contact met de natuur. 

Natuurbeleving is belangrijk voor de ontwikkeling 
van kinderen. Kinderen voelen zich goed als ze 
buiten spelen in de natuur. Ze leren respect hebben 
voor zichzelf, de ander en de omgeving.   

 Spelen met modder is plezant!  Taartjes bakken, 
kastelen en kanalen bouwen, glijden op een 
modderglijbaan, … kinderen leven zich helemaal uit 
als ze kunnen spelen met water en zand.   

 Spelen met modder is gezond en goed voor de 
ontwikkeling van kinderen. Kinderen kunnen hun 
energie, creativiteit en fantasie kwijt tijdens de 
Kempense Modderweek. De mogelijkheden met zand en water zijn eindeloos. Alle 
zintuigen worden geprikkeld. Onbevangen wordt er ontdekt en geëxperimenteerd. 
Creativiteit, samen spelen, natuurbeleving en actief bewegen worden gestimuleerd. 
Stress en spanningen nemen af.  

 In heel de wereld doen kinderen mee. De Kempense modderweek is een initiatief van 
SPK vzw /KIKO, en sluit aan bij de Internationale Modderdag. Op 27 juni spelen 
tegelijkertijd duizenden kinderen overal in de wereld, van Nepal tot Australië, met 
modder. Dat schept verbondenheid en geeft meerwaarde.  

 
Vuil worden           
Wanneer kinderen vuil mogen worden, neemt de kwaliteit van het spel toe.  
Er ontstaat verbondenheid met de natuur, onbevangen wordt er ontdekt en 
geëxperimenteerd. Vuil worden hoort gewoon bij leuk buitenspel.  

 
 

    
 
 
 
 



 

 
 

 
MEEGEVEN MET JE KIND(EREN) op ……………………………………..(datum invullen): 
 
- speelkledij (aangepast aan het weer) die heel vuil mag worden.  
Bij warm weer mag dat ook een zwembroek of badpak zijn.  

 
- regenlaarsjes 
Bij warm weer kunnen kinderen ook op hun blote voeten in de modder spelen.  
 

 
 

 
 
Foto’s en film tijdens de Kempense Modderweek 
                     
Tijdens de modderactiviteiten zullen kinderen ook gefilmd en  
gefotografeerd worden. Deze foto’s en films zullen te zien zijn  
op de website van de buitenschoolse kinderopvang, op de website  
van KIKO (koepelorganisatie voor buitenschoolse kinderopvang in de Kempen) en ter 
promotie van de internationale modderdag.  
Wil je dat je kind niet herkenbaar in beeld komt, breng dan onderstaand strookje 
ingevuld terug.  
 
 .................................................................................................................  
 

Onderstaande, …………………………………………………………….. (naam ouder),  

ouder van: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

(naam kind(eren)) 

geeft geen toestemming om zijn/haar kind(eren) herkenbaar in beeld te brengen 
tijdens activiteiten van de internationale modderweek 2014. 
 
Handtekening: 
 
 
 

http://www.deschoolbrug.be/nl/pictogrammen/?catid=&pid=5
http://www.deschoolbrug.be/nl/pictogrammen/?catid=&pid=4
http://www.deschoolbrug.be/nl/pictogrammen/?catid=&pid=2
http://www.deschoolbrug.be/nl/pictogrammen/?catid=&pid=1


 

 
 

6. Modder maken3 
 
Zonder modder geen modderactiviteiten. Maar hoe maak je nou lekkere modder?  
Of laat je de kinderen zelf modder maken? 
 
Water 
 
Uiteraard heb je water nodig. Kraanwater, regenwater, vijverwater, water uit een pomp. 
Bedenk welk water je hebt, wat je ermee wilt doen, of de kwaliteit van het water voldoende 
is voor de activiteit. En natuurlijk hoe je het water op de gewenste plek gaat krijgen. 
Beperk in elk geval zoveel mogelijk de afstand tussen het tappunt van het water en de plek 
van de activiteit(en). Dat scheelt een boel materiaal, werk en tijd. Misschien kun je 
activiteiten organiseren op de plek waar het water al is of vandaan komt. Maar vaak zul je 
toch ook water moeten transporteren. Met behulp van één of meerdere tuinslangen, 
emmers, kruiwagens.Misschien kun je wel een brandweerauto regelen… 
Vergeet niet dat water (en dus ook modder) stroomt naar een laaggelegen plek. Als dat de 
ingang van het gebouw is of het naastgelegen fietspad is dat niet zo praktisch! 
Water heb je natuurlijk ook nodig voor het schoonmaken van materialen en vooral ook voor 
de hygiëne. Hou daar ook rekening mee in de planning. 
 
Zand 
Om modder te kunnen maken kun je verschillende materialen gebruiken. Je kunt zelfs 
bewust kiezen voor verschillende materialen: zand, klei, leem, aarde. Elk materiaal ruikt, 
voelt anders, ziet er anders uit en geeft ook andere effecten. 
 
Aarde is de benaming van de vruchtbare, meestal zwarte bovenlaag van de bodem. In aarde 
uit de tuin zit doorgaans veel bodemleven. Dat ontbreekt in tuinaarde van het tuincentrum. 
Zand bevat geen voedingsstoffen, is vaak fijnkorrelig en licht van kleur. Als je in de bodem 
gaat graven kom je in de Kempen al snel op zand uit. In zandbakken en voor andere 
speelplekken wordt doorgaans speciaal zandbakzand gebruikt. Dit zand is wat groffer, 
schoon en geschikt om mee te bouwen, in te graven etc. 
 
Ook klei kun je gebruiken, bedenk wel dat modderige klei nogal wat extra schoonmaakacties 
vergt…  
 
Leem heeft eigenschappen die tussen zand en klei liggen. Leem is minder kneedbaar dan 
klei, maar je kunt er wel prachtig mee bouwen. Een leemlaag laat maar heel moeilijk water 
door. Leem wordt wel gebruikt als onderste laag in een vijver. Leem is vaak geel gekleurd. 
Schoonmaken is een karwei. 

 
 
 

 

 
 

                                           
3 gebaseerd op Modderwijzer 2013, uitgave van Veldwerk Nederland, initiator en organisator van 

Nationale ModderDag www.modderdag.nl 

http://www.modderdag.nl/


 

 
 

 

 

Inspiratie 
 
Onze inspiratie haalde we uit volgende documenten/publicaties: 
 

- Modderwijzer 2013, Veldwerk Nederland, Initiator en organisator van Nationale 

ModderDag (www.modderdag.nl) 

- Vitamine G(roen), GREEN vzw - www.greenbelgium.org 

- Natuurgidsen Brussel - http://www.goodplanet.be/natuurgidsenbrussel/ 

- Speelidee – Vlaamse dienst speelpleinwerking – www.speelidee.be 

 
 
Op zoek naar meer inspiratie?  
 
Registreer je activiteiten op de website www.modderdag.nl en dan kan je de Modderwijzer 
2014 downloaden met nog meer inspiratie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.modderdag.nl/
http://www.greenbelgium.org/
http://www.goodplanet.be/natuurgidsenbrussel/
http://www.speelidee.be/
http://www.modderdag.nl/


 

 
 

 
 
Moddermasker 
 

 
 

 
 

 
Materiaal:  
 

- Superfijne groene klei, 100% natuurlijke klei 

- Rozenwater 

- Lavendel olie, etherische olie 

 
Kleipoeder aanlengen met water en voor de geur voeg je wat rozenwater en/of lavendelolie 
toe naar keuze. Goed roeren.  
 
Allemaal verkrijgbaar in de natuurwinkel in je buurt.  
  



 

 
 

 
 

 
Activiteiten voor Modder Monsters 
 
Je kunt ModderDag zo klein houden of groot maken als je wilt. Waar de één gaat voor een 
circuit met tal van spetterende activiteiten kiest de ander voor een kleine, bescheiden opzet 
die niet minder waard is! Misschien is het aanbieden en organiseren van activiteiten niet 
eens nodig en hebben jullie genoeg aan je eigen terreinen en materialen. Zeker met de 
jongste kinderen kun je ModderDag heel eenvoudig houden. Misschien voeg je een paar 
bijzondere, nieuwe materialen toe en wordt ModderDag daarmee al een bijzonder 
evenement. 
 
Voor wie wel activiteiten aan wil bieden hebben we een selectie gemaakt. Besef dat deze 
activiteiten slecht suggesties zijn, die je naar jullie eigen kunnen en mogelijkheden aan kunt 
passen, uit kunt breiden, vereenvoudigen. Zoveel mensen, zoveel ideeën. 
 
Modder Afdrukken 
 
Leeftijd: 0-4 jaar 
Met je handen, je vingers en je voeten kun je mooie afdrukken maken in het zand, op een 
papier of op tegels.  
 
Benodigdheden: 
- Zandbak of zandkuil 
- Een beetje water 
- Eventueel papier 
- Eventueel vormpjes 
 
Voorbereiding: Zet de materialen klaar. 
 
Heksensoep 
 
Leeftijd: 1-6 jaar 
 
Ieder groepje kinderen krijgt een emmer met een klein laagje water. De kinderen kunnen 
zelf soep maken door meer water toe te voegen en natuurlijke materialen 
Er staan verschillende bakken voor het bereiden van een heksensoep. Ieder groepje 
verzamelt natuurlijke materialen om in de soep te doen. De kinderen bereiden hun eigen 
soep en roeren die goed door met de grote pollepel. 
 

 
 
Benodigdheden: 
- 2-4 grote bakken/ emmers gevuld met een laagje water 
- Zand 



 

 
 

- Natuurlijk materiaal wordt door de kinderen zelf in de omgeving gezocht. Denk aan 
zand, water, takjes, steentjes, eikels, dennenappels. Als er in de buitenruimte weinig 
losse materialen liggen, verzamelen dan met een aantal medewerkers natuurlijke 
materialen in het bos of op het strand als je er toch bent. 
- Grote houten pollepels 
 
Voorbereiding: Emmers neerzetten en vullen met een laagje water. Eventueel van tevoren 
zelf natuurlijk materiaal verzamelen als dat te weinig aanwezig is op de locatie. Verspreid de 
materialen door de tuin, zodat de kinderen ze zelf moeten zoeken. 
 
Blote voetenpad 

 
Leeftijd: 1-12 jaar 
De kinderen lopen heel voorzichtig geblinddoekt, op hun blote voeten door de hoepels waar 
telkens een andere ondergrond in ligt. De ene keer voelt het nat aan, dan weer glibberig en 
soms zelfs lekker zacht. Ieder geblinddoekt kind wordt begeleid door een ander kind of 
pm’er. Elke hoepel is gevuld met ander natuurlijke materiaal waar de kinderen doorheen 
lopen. 
 
Benodigdheden: 
- Verschillende ondergronden (gras, zand, modder, houtsnippers, takken, stro) 
- Hoepels 
- Blinddoeken 
 
Voorbereiding: 
Ondergronden verzamelen en/ of kopen.  
Pad uitzetten vlak voordat kinderen erover heen lopen 
(anders droogt de modder uit). 
 
 
Modder Keuken 
 
Leeftijd: 2-8 jaar 
In de ModderKeuken liggen zoveel mogelijk materialen die ook in de echte keuken gebruikt 
worden. Kinderen kunnen met zand, water en natuurlijke materialen hun eigen gerechten 
maken. Met het gebruik van een maatbeker, trechter of vergiet wordt het allemaal nog 
spannender wat ze gaan maken. 
 
Benodigdheden: 
- Zand en/ of aarde 
- Water 
- Emmers, teilen, pannen, vormen, (weck)potten, doorzichtige (plastic) flessen en bakjes 
van verschillende formaten 
- Zeef 
- Garde 
- Vergiet 
- Trechter 
- Maatbeker 
- Lepels van verschillende formaten 
- Natuurlijke materialen (planten, steentjes, eikels, dennenappels) 
- Mandjes (om natuurlijke materialen in te verzamelen) 
- Eventueel oude magnetron of nepoven 



 

 
 

- Eventueel vijzel 
- Eventueel keukenschort 
 
Voorbereiding: Stal alle materialen uit op een tafel. Zet de tafel in de zandbak zodat er 
voldoende zand is of vul een aantal emmers met zand. Zorg voor voldoende water in 
emmers of flessen. Leg verschillende soorten natuurlijke materialen neer of vul bakjes met 
natuurlijke materialen. 
 

     
 
 
Modder Grabbelen 
 
Leeftijd: 2-6 jaar 
De kinderen steken hun arm in het modderwater van een emmer en grabbelen net zo lang 
door de emmer tot ze iets gevonden hebben. Wat zal het zijn? Kan het kind het raden 
zonderde schat nog te zien? 
Er staan een aantal emmers of bakken gevuld met modderwater in de tuin. In elke bak zitten 
een aantal ‘schatten’. 
Er staan verschillende bakken met modder klaar. In deze bakken liggen onderop ‘schatten’ 
van natuurlijk materiaal. Het is de bedoeling dat de kinderen met hun handen in de bakken 
op zoek gaan naar de schatten. De kinderen kunnen voordat ze de schat uit de modder 
halen ook nog raden wat voor schat ze gepakt hebben. 
 
Benodigdheden: 
- Modder 
- Schatten (van natuurlijke materiaal zoals een tak, dennenappel, eikel of eventueel klein 
speelgoed) 
- 6 bakken of emmers 
 
 
Voorbereiding: 
Zet de bakken neer in de tuin. Vul elke bak met 
modderwater en verstop de schatten in de 
modder. Tip: Leuk om verschillende diktes modder in 
de emmers te doen. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Modder Loop 
 
Leeftijd: 2-6 jaar 
De kinderen lopen in tweetallen van punt A naar punt B. Ieder tweetal heeft een plank vast 
met daarop een emmer met modder gebalanceerd. Hierbij moeten de kleuters proberen de 
emmer met modder naar punt B te brengen zonder te knoeien! Maak er een hindernisbaan 
van voor extra uitdaging. 
 
Benodigdheden: 
- Planken (4x) 
- Emmertjes (4x) 
- Modder voor in 35 emmers (afhankelijk aantal kinderen die deze activiteit doen) 
- Eventueel lint voor het afzetten van gebied 
- Eventueel CD + CD speler met het liedje ‘twee emmertjes water halen’ + verlengsnoer 
 
Voorbereiding: Het gebied moet van te voren worden afgezet en de benodigdheden moeten 

worden geregeld. 
 
 
 
 
 
 
 
Modder Taart 
 
Leeftijd: 2-8 jaar 
De kinderen maken zelf met zand of aarde (of allebei, leuk kleurverschil!) en water een 
moddertaart. Met natuurlijke materialen wordt de taart mooi versierd. 
 
Benodigdheden: 
- Zand 
- Emmers water 
- Natuurlijke materialen om de taart te versieren (takjes, eikels, dennenappels, 
(bloem-)blaadjes, gras) 
- Taartvormen 
 
Voorbereiding: 
Bakken van de taartvormen en de emmers water klaarzetten. Eventueel van tevoren zelf 
natuurlijk materiaal verzamelen als dat te weinig aanwezig is op de locatie. Verspreid de 
materialen door de tuin, zodat de kinderen ze zelf moeten zoeken. 
 

        
 



 

 
 

Modder Kunst 
Leeftijden: 2-12 jaar 
Met modder kan je hele mooie schilderijen maken op de tegels. De modder kan je zelfs een 
kleurtje geven! Met een kwast of met hun vingers gaan ze aan de slag. De oudste kinderen 
kunnen elkaars gezicht ook verven. Heel voorzichtig en met een klein kwastje. De kinderen 
maken de modder zelf met water, zand en bloemblaadjes. 
 
Benodigdheden: 
- Natuurlijk materialen om de schilderijen op te leuken en te kleuren, verspreid door de 
tuin  
- Zand 
- Emmers water 
- Kwasten voor het verven van gezichten en het maken van de schilderijen 
- Spiegels voor de activiteit ‘gezichten verven’ 
 
Voorbereiding: 
Kwasten en emmers met water neerzetten. Eventueel van tevoren zelf natuurlijk materiaal 
verzamelen als dat te weinig aanwezig is op de locatie. Verspreid de materialen door de tuin, 
zodat de kinderen ze zelf moeten zoeken. 
 

     
 
 
Modder Touwtrekken 
Leeftijd: 6-12 jaar 
De kinderen verdelen zichzelf in een aantal groepen van ongeveer gelijke grootte en sterkte. 
Het touwtrekken kan beginnen! De winnaar trekt de andere groep over het midden (en 
markeringsteken) heen. 
 
Benodigdheden: 
- Groot zeil 
- Modder 
- Groene zeep 
- Lang touw 
- Markeringsteken (bijvoorbeeld een stok) 
 
Voorbereiding: 
Leg het zeil uit op een plek waar de ondergrond zoveel mogelijk horizontaal is. Check de 
ondergrond 
op uitstekende delen zoals steentjes en wortels en haal deze weg. Spuit water op 



 

 
 

het zeil, voeg de groene zeep en de modder toe. Voeg net zoveel zeep toe totdat je goed 
kan glijden op het zeil. Het zand maakt het zeil juist weer wat stroever. Leg een 
markeringsteken in het midden van het zeil neer en leg het touw zo uit dat voor beide 
groepen het touw even lang is. 
Tip: Zorg dat bij deze activiteiten altijd begeleiding aanwezig is, die let op de veiligheid en de 
kinderen af en toe tot rust maant indien nodig. 
 
Modder Glijbaan 
 
Leeftijd: 8-12 jaar 
Neem een aanloopje en probeer zo lang mogelijk over het zeil te schuiven op je kont of op je 
buik! 
 
Benodigdheden: 
- Groot zeil 
- Modder 
- Groene zeep 
- Lang touw 
- Markeringsteken (bijvoorbeeld een stok) 
 
Voorbereiding: 
Leg het zeil uit op een plek waar de ondergrond zoveel mogelijk horizontaal is. Check de 
ondergrond 
op uitstekende delen zoals steentjes en wortels en haal deze weg. Spuit water op 
het zeil, voeg de groene zeep en de modder toe. Voeg net zoveel zeep toe totdat je goed 
kan glijden op het zeil. Het zand maakt het zeil juist weer wat stroever.  
 
Tip: Zorg dat bij deze activiteiten altijd begeleiding aanwezig is, die let op de veiligheid en de 
kinderen af en toe tot rust maant indien nodig. 
 
 



 

 
 

Bewegen 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

Creativiteit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

Fantasie 

  



 

 
 

Nog meer fantasie 

  



 

 
 



 

 
 

 



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
 



 

 
 

 


