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Woningsdag 2021 

 
Lieve ouders/verzorgers, 

Ook dit jaar zijn er geen leuke evenementen op Koningsdag vanwege de 

coronamaatregelen. Daarom een simpel idee voor jullie, zodat jullie thuis 

ook nog een leuke middag hebben. De voorbereidingstijd is maar een half 

uurtje, misschien minder. Wij hebben het denkwerk alvast voor jullie 

gedaan en alvast een diploma voor jullie ontworpen en ideeën voor 

spelletjes bedacht. Jullie vullen zelf in welke activiteiten en/of spelletjes 

jullie willen doen op basis van de materialen die je in huis hebt. Zet een 

vinkje als het spelletje is afgerond en als er bij elk spel een vinkje staat 

dan mogen ze het diploma in ontvangst nemen. 

Zet een gezellig muziekje op in de tuin, hang nog wat oranje vlaggetjes op 

die op zolder liggen. Misschien een vlaggetje op de wangen schminken en 

oranje gekleed. Alles kan, niets moet. Je kunt het zo gek maken als je zelf 

wilt. 

Heel veel plezier allemaal! En als jullie foto’s willen delen met ons om te 

zien wat jullie gedaan hebben, dan worden we daar heel blij van. (hoeft 

niet natuurlijk) 

 

Lieve groet, 

Team Ikky 

 

 

 



Spelideeën KWoningsdag 2021 

 
Koningsdans (vanaf 0 jaar) 

Elk jaar brengt Kinderen voor Kinderen een liedje uit voor de Koningsspelen. Dit jaar heet 
het liedje “zij aan zij”.  
Te vinden op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=PCVjw1Qzh9o 
Maar natuurlijk ook op spotify. 
De kinderen dansen op het liedje hun eigen versie, of jullie doen mee met de 
choreografie. 
Zijn de kinderen nog wat jonger en spreekt kinderen voor kinderen nog niet zo aan? Dan 
dansen de kinderen op een liedje naar keuze. 
Baby’s: Baby’s houden er ook van om met jou te dansen. Dus zet de muziek lekker aan en 
gaan met die banaan. 

Gekke familiefoto (vanaf 0 jaar) 

Maak met het gezin een gezellige, maar ook lekker gekke selfie. Verkleed je, trek gekke 
bekken en maak een mooie herinnering voor later. 

Eierrace (vanaf 2 jaar) 

Trek de (pol)lepels uit de keukenlade, pak een ei uit de koelkast en zet een simpel 
hindernisbaantje op in de tuin. Heb je geen pionnen, dan kun je natuurlijk ook 
bloempotten gebruiken of kledingstukken om omheen te lopen, overheen te stappen. Het 
parcours pas je makkelijk aan naar de leeftijd van de kinderen. Wil je geen troep? Dan is 
het verstandig om het eitje eerst te koken of een plastic ei van Pasen te gebruiken op de 
(pol)lepel. 

Blikgooien (vanaf 0 jaar) 

Misschien heb je niet 6 blikken klaarstaan, omdat je het niet hebt voorbereid. Geen 
probleem. Plastic bekertjes of kartonnen bekers zijn ook prima te gebruiken. Bouw een 
toren van 3-2-1 bekers en gooi de bekers van een afstandje om met een pittenzakje. Geen 
pittenzakje? Maak een bolletjes van je sokken. En gooien maar! 
Baby’s: Baby’s en dreumesen vinden het heerlijk om dingen om te gooien. Bouw een 
mooie toren van bekers en laat oorzaak en gevolg zien. Wat een pret! 

Waterkering (vanaf 0 jaar) 

Zet 2/4 pannen/emmers/kommen neer. De bedoeling is om het water van de ene naar de 
andere kom/pan/emmer te brengen zonder te veel verspillen. Je kunt daarvoor bekers 
gebruiken of sponsjes of bakjes. Het leukste is om dit tegen elkaar te spelen. Dan kun je 
aan het eind kijken wie het meeste water naar de overkant heeft gedragen zonder te veel 
verspillen. Het spel stopt als de de kom/pan/emmer leeg is. 
Baby’s: Baby’s vinden het ook heerlijk om met water te spelen. Het spelelement is 
natuurlijk wat lastig. Maar zet wat kommetjes, pannen, bekers en/of bakjes neer en doe er 
wat lauw/warm water in. En laat de kinderen heerlijk spelen. Een paar handdoeken zijn 
handig om klaar te leggen.  

https://www.youtube.com/watch?v=PCVjw1Qzh9o


Spijkerpoepen (vanaf 3 jaar) 

Wie kent het niet? Zorg dat je een spijker hebt en een touwtje en een fles. Verbind het 
touwtje aan de spijker en bindt deze aan je middel. Zet een fles neer (je kunt deze wat 
verstevigen op de grond met water of zand) en probeer zo snel mogelijk om de spijker 
zonder het touwtje aan te raken in de fles te laten zakken. 

Boter-kaas-eieren (vanaf 4/5 jaar) 

Als je stoepkrijt hebt kun je het op de tegels doen. Zet om de beurt een rondje/kruisje op 
het speelveld van 9 vakjes. Wie heeft er het eerst drie op een rij? 

Koekhappen (vanaf 3 jaar) 

Houdt met de volwassen een touwtje vast of span een touw in huis/tuin. Hang daaraan 
touwtje met (ontbijt)koek. Of als je een gezonde variant wilt, kun je natuurlijk ook stukken 
fruit kiezen die je aan een touwtje rijgt. Kun jij het opeten zonder je handen te gebruiken? 

Vlaggenspeurtocht (vanaf 0 jaar) 

In Almere hangen veel mensen de vlag uit thuis. Hoeveel vlaggen kun jij vinden als je met 
het gezin een rondje door de wijk loopt? 
Je kunt een fototoestel/telefoon meenemen en een aantal afspreken die gefotografeerd 
moeten worden. Of met oudere kinderen onderling….. je krijgt 10 minuten om zoveel 
mogelijk vlaggen te vinden. Variaties zijn eindeloos. 
Baby’s: Baby’s vinden wandelen erg leuk. Zeker als er veel te zien is. Ga samen een 
wandelingetje maken in de wijk en wijs de vlaggen aan. Gebaar het woord: feest. 

Zaklopen/tweelingrace (vanaf 4 jaar) 

Dit moet je toevallig in huis hebben, jutezakken. Misschien op zolder tussen de sinterklaas 
spullen? Jutezak even omdraaien en hij kan dienst doen als Woningsdag materiaal. 
Geen zakken in huis? Je kunt ook voor de optie tweelingrace gaan. Samen met papa of 
mama twee benen aan elkaar binden met een touwtje en samen een parcours lopen 

zonder te vallen. Wordt hilarisch!       

Sjoelen (vanaf 4 jaar) 

Heb je nog een ouderwets sjoelbord in de schuur of bij opa en/of oma staan? Het ideale 
spel voor Woningsdag. 

Ezeltje Prik (vanaf 5 jaar) 

Een spelletje met iets meer werk. Dit is een spel waarbij iemand geblinddoekt een staart 
op de ezel moet prikken. Hiervoor kun je een plaatje van een ezel printen en een staart en 
deze op karton plakken. De staart voorzie je van een punaise. Blinddoek de deelnemer en 
laat deze proberen om de staart op de juiste plek te prikken. Wie zit er het dichtstbij? 

 

 

 


