
Lezing 

Peter Heerschop 
Peter Heerschop heeft 14 jaar gewerkt als gymleer-

kracht en draagt het onderwijs een warm hart toe. 

Zijn verhaal zal leiden tot herkenning en verbinding. 

Je gaat met een lach op je gezicht de volgende 

workshopronde is!  

Hét congres voor bewegend buitenonder- 

wijs! Jij komt toch ook?  
TICKETS INFO 

https://www.buitenonderwijswinkel.nl/a-57609200/lesideeen/congres-bewegend-buitenonderwijs/
https://www.buitenwijzer.nl/congres
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Sneeuw 

vlokje 
Doel 

Verkleinwoorden 

oefenen 

GROEP 5 / 6 

Verdeel de klas in 3 groepjes. Wijs voor elk groepje 

1 tikker aan. Verstop de kaartjes met de zelfstan-

dig naamwoorden op het plein (zie bijlage). Ieder 

groepje staat bij een hoepel. Op jouw signaal gaan 

alle groepjes op zoek naar de kaarten. Maar pas 

op! De kaarten zijn pas veilig als ze in de hoepel 

liggen. De tikkers mogen namelijk tikken wanneer 

iemand met het woordkaartje loopt. Getikt? Het 

kaartje is dan voor de tikker. Die mag het in zijn 

eigen hoepel leggen. 

Alle woorden gevonden? Dan gaat elke groep bij 

elk gevonden woord het bijpassende verklein-

woord opschrijven. Wie de meeste verkleinwoor-

den goed heeft, heeft gewonnen. 

Nodig 

Hoepels, kaartjes 

(bijlage), stoepkrijt 
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Sneeuw 

ballenrace 
Doel 

Samengestelde 

woorden 

GROEP 5 / 6 

Print de bijlage uit op wit papier en knip het 

papier doormidden zodat je telkens twee losse 

woorden krijgt. Geef ieder kind een woord en 

laat hier een prop (sneeuwbal) van maken. 

Buiten staan alle leerlingen op een lijn. We tel-

len af en alle kinderen gooien de sneeuwbal-

len zo ver ze kunnen (wie kwam het verst?) 

Vervolgens gaan de kinderen op zoek naar 2 

sneeuwballen die samen een woord vormen. 

Deze schrijven ze op, maken weer een 

sneeuwbal van de papiertjes en gooien ze 

weer weg. Wie kan in 5 minuten zoveel moge-

lijk samengestelde woorden vinden? 

Nodig 

Wisbordjes, woorden 

op A4 (bijlage). 
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Rendier 

jagen 

Doel 
Tafels oefenen 

GROEP 5 / 6 

Wijs 1 kerstman aan (jager). De andere kin-

deren (rendieren) krijgen een nummer op zich 

geplakt (1 t/m 10). De kerstman krijgt ook een 

nummer. Dat komt overeen met de tafel die je 

wilt oefenen. De kerstman probeert met de bal 

een rendier (kind) te raken. Raak? Dan noemt 

het rendier de bijbehorende tafelsom op en 

geeft het antwoord. Fout? Dan mag de kerst-

man het antwoord geven en gaat het rendier 

uit het spel. Goed? Het rendier mag blijven 

meedoen. 

Nodig 

Bal, etiketten 
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kerstboom 

versieren 

Doel 
Breuken 

GROEP 7 / 8 

Verdeel de klas in twee groepen. Wijs uit elke 
groep 1 kerstman aan (controleur). Die kijkt 
straks met de andere groep mee of ze de op-
dracht juist uitvoeren. Elke groep tekent een 

kerstboom met stoepkrijt op de tegels. Ze 
trekken een verticale lijn door het midden van 

de kerstboom. Dan mogen de groepjes hun 
kerstboom gaan versieren. Dit doen ze door 

de kaartjes die ze krijgen van groot naar klein 
op de lijn van de kerstboom te leggen. Bovenin 
de grootste breuk en onderin de kleinste. Wel-
ke breuk is het groots? En welke moet onder-

aan de kerstboom? De kerstmannen mogen nu 
kijken of de andere groep het goed heeft ge-
daan. Wie het snelst zijn kerstboom heeft ge-

vuld én op de goede volgorde heeft gelegd 
heeft gewonnen. 

Nodig 

Stoepkrijt, breuken-

kaartjes (zie bijlage) 
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Sneeuwbal 

Doel 
Breuken 

GROEP 7 / 8 

Alle leerlingen krijgen een wit papier. Hier 
schrijven ze een breuk op. Vervolgens maken 
ze van het witte papier een sneeuwbal door er 
een prop van te maken. Alle leerlingen gooien 
hun sneeuwbal in de lucht. Op het teken van 

de leerkracht zoeken de leerlingen een 
sneeuwbal uit, maken deze open en kijken 

welke breuk erop staat. Ze schrijven op hun 
wisbordje de breuk op met daarachter het bij-
behorende kommagetal (bijvoorbeeld op de 
sneeuwbal staat ¾. Op wisbordje staat ¾ = 

0,75). Probeer zoveel mogelijk sneeuwballen 

te verwerken.  

Nodig 

Papier, potloden, wis-

bordjes 
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kerstrace Doel 
Voltooid deelwoord, 

‘t kofschip toepassen 

GROEP 7 / 8 

De klas gaat in een rij (of “slinger” bij onvol-

doende ruimte) staan, met telkens 10-15 meter 

tussenruimte. Geef alle leerlingen een kaartje 

met een kerstzin. Het woord dat tussen haak-

jes staat moeten de leerlingen op de juiste ma-

nier vervoegen. De estafette kan beginnen! 

Neem de tijd op. De eerste leerling leest zijn 

zin hardop voor en zegt welke vervoeging in-

gevuld moet worden. Indien van toepassing 

ook aangeven of het met een d of een t ge-

schreven wordt. Antwoord goed, dan mag hij 

naar de volgende leerling rennen. Deze doet 

hetzelfde bij zijn kaartje. Klaar? Wissel dan de 

zinnen en doe het nog een keer. Ging de twee-

de keer sneller dan de eerste poging? 

Nodig 

Bijlage met kerstzin-

nen, stopwatch 

 


