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Corona info 

 
Beste ouders, 
Liefste kriebelvrienden, 
 
Omdat we nog steeds binnen zitten en nog lang niet overal naartoe kunnen,  
hebben we voor een nieuwe editie van het Pretpakket gezorgd. 
Weer een boekje om de verveling tegen te gaan!   
 
We geven jullie een paar super leuke ideeën om de tijd mee door te krijgen. Er komen verschillende activiteiten aan 
bod en een aantal zullen de kinderen alleen kunnen oplossen, maar er zullen ook spelen voorzien worden voor het 
hele gezin. We hebben geprobeerd om het pakket op te stellen voor kindjes tussen 6-12 jaar. 
 
Alle tips, opmerkingen of vragen zijn nog steeds welkom. Op die manier kunnen wij het volgende pakket alleen nog 
leuker maken! Een gevarieerd aanbod is ons streefdoel, dus al jullie ideeën zijn ook zeker welkom. 
 
Hopelijk zijn jullie grote fan van onze pakketten, en kunnen we de verveling toch al een beetje tegengaan. Stuur ons 
zeker een fotootje van jullie resultaten! En vergeet niet, was goed jullie handen, houd afstand en stay healthy! 
 
Speelse groetjes, Speelplein Kriebels 

 

Voor al uw vragen, tips en opmerkingen kan u terecht bij 

Speelplein_kriebels@hotmail.com - Facebookpagina: Vrije tijd Berlaar - Facebookpagina: Poll Kriebels 
 
 

Eindelijk goed nieuws over de speelpleinzomer! 
We kregen groen licht om dit jaar ons speelplein te organiseren.  Het groen licht ging echter gepaard met heel wat 
voorwaarden.  Hoe we die in Berlaar gaan toepassen staat nog niet helemaal vast maar we kunnen je alvast het 
volgende vertellen: 
 
1. Met zo weinig mogelijk andere mensen in aanraking komen blijft de boodschap.  Daarom vragen we om zo weinig 
mogelijk verschillende opvanginitiatieven te combineren.  Probeer per week uw kind in 1 werking in te schrijven.   
 
2. het max aantal kinderen en animatoren op het speelplein is bepaald op 50.  Omdat we veel meer kinderen willen 
laten komen spelen hebben we extra locaties voorzien.  Niet iedereen zal daarom altijd op het speelplein kunnen 
spelen.  Maar om te komen spelen zijn er wel 150 plekjes per week. 
 
3. De speelpleinzomer start dit jaar op 6 juli en we sluiten af op 28 augustus. 
 
4. Volwassenen (externen, ouders, grootouders) worden geweerd van het plein.  Je mag je kind enkel vanop afstand 
brengen of ophalen.  Wens je een gesprek met de leiding dan draag je als ouder een mondmasker. 
Binnenkort kunnen we je meer info geven. 
 
Belangrijk: Je kan al wel aan ons laten weten of je kind komt door terug een kriebelpas van 0 euro aan te kopen in de 

webshop: www.berlaar.be/inschrijven. 

 
 
 
 

mailto:Speelplein_kriebels@hotmail.com
http://www.berlaar.be/inschrijven
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Koken met Kriebels 
Maakte jouw oma ook altijd petit-beurre taart? Die van mijn oma was super 

lekker! 

Met dit receptje moet je oma er zelfs niet bij zijn en kan je het helemaal 

zelf! 

Wat heb je nodig? 

✓ 4 eetlepels bloemsuiker 

✓ 250g zachte boter 

✓ Een kommetje koude melk met een scheutje koffie 

✓ 1 pak petit-beurre koekjes 

✓ Hagelslag voor de afwerking 

Recept 

✓ Doe de boter en bloemsuiker samen in een kom en meng goed. 

✓ Maak een eerste laag van droge koekjes op een schaal of bord. Smeer hierop een dun 

laagje van het botermengel. 

✓ Maak vervolgens opnieuw een laag met koekjes, maar dip ze eerst in de melk. Herhaal 

deze stappen en werk de bovenkant van de taart af met hagelslag. 

✓ Laat de taart een uurtje rusten in de koelkast. 

 

 

 



4  

Een zomers drankje 
Het zonnetje schijnt vaker, de temperaturen stijgen… de zomer komt eraan! Om even 

af te koelen drinken wij wel eens graag een fris drankje. Aan de hand van deze 

receptjes kunnen jullie het ook eens proberen! 

 

Mojito 

Wat heb je nodig? 

- Een groot glas 

- Bruiswater/Sprite/7up… 

- Rietsuiker of rietsuikersiroop 

- Enkele muntblaadjes 

- Een limoen 

- Ijsblokjes 

- Optioneel: 1 of 2 kleine aardbeien 

 
Hoe maak je het? 

- Kneus de blaadjes munt en doe ze in het glas. Voeg een theelepel 

rietsuiker(siroop) toe, en stamp eventueel nog wat met een stampertje. 

- Rol de limoen stevig over je keukenwerkblad. Nu kan je hem in twee snijden en 

zal het sap er makkelijker uitkomen! 

- Pers de limoen uit in je glas, roer het mengsel om en laat een minuutje 

rusten. Zo kunnen de smaken goed mengen. 

- Vul je glas nu met ijsblokjes en giet er het bruiswater bij. 

- Om je drankje nog af te maken kan je er nog halve aardbeitjes bijdoen. 
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Smoothie 

Wat heb je nodig? 

- Een banaan 

- Aardbeien 

- Frambozen 

- Blauwe besjes 

- Eventueel een beetje melk of yoghurt 

- Blender of staafmixer 

 
Hoe maak je het? 

- Heel simpel: stop de banaan, een handjevol aardbeien, frambozen en besjes in 

de blender en mix tot het een lopend papje wordt! 

- Als je de smoothie te dik vindt kan je er een scheutje water, melk of yoghurt 

aan toevoegen. 

 

 

Heb je thuis andere soorten fruit 

liggen? Ook hiermee kan je een 

lekkere smoothie maken! 

Hieronder staan nog enkele lekkere 

fruitcombinaties: 

 

- Kiwi en druiven 

- Mango en appelsien 

- Appel en peer 

- Nectarine en banaan 

TIP: je kan in de winkel ook 

bevroren fruit kopen! Zo zijn er 

bijvoorbeeld doosjes met bevroren 

aardbeien, frambozen, een mix van 

rood fruit… Makkelijk te bewaren 

in de diepvries en ook wat 

goedkoper! 
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Kruiswoordraadsel 
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Ontwerp een mondmasker 



 

 
 

Raadsels 
Tijd om je hersenen nog eens te laten kraken! 

 

 

 
 

A) Wat lijkt op een halve peer? 
 

 
 

F) Welk woord verdwijnt als je het 
uitspreekt? 

 
E)  WAT behoort jou toe, MAAR gebruikt 

IEMAND ANDERS VAKER? 

 
 
 
 
 
 

C) Geef me lucht en ik zal leven, geef me water en ik 

sterf. Wat ben ik? 

 
 
 

 
B)  Een man woont in een rode bungalow met rode meubels, 

rode tapijten en rode gordijnen. Welke kleur heeft de trap? 

 

G) Wat wordt natter naarmate 

het meer droogt? 

8 
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Oefen je voetbalskills 

De basistechnieken die een kind kan uitvoeren op de 

voetbaltrainingen zijn: 

1/ Leiden met de bal 

2/ Trappen van de bal 

3/ Koppen op de bal 

4/ Dribbelen 

5/ Balcontrole 

 
Op de voetbaltraining zijn de hierboven genoemde technieken 

belangrijk. Nog niet zo belangrijk is het tactische gedeelte, zoals 

aanvallen en verdedigen. 

Oefeningen met de bal: 

 

– De bal tegen een muur trappen en als die terugkomt controleren met de voet, dit een 

aantal keren na elkaar. 

 

– De bal hooghouden met beide voeten, knieën en het hoofd, deze oefening ontwikkelt 

het gevoel voor waarneming en gevoeligheid voor de bal. 

➔ Dit is zeer leuk met een ballon 

 
– Plaats een rij van 4 of 5 potjes op de grond en met de bal aan de voet dribbelen we 

zigzaggend tussen de pionnen door terwijl we de bal onder controle houden. 

 

– Hetzelfde als de vorige oefening maar dan met afwerken op doel. 

 

– De bal omhoog trappen, hem 3 of 4 keer laten stuiteren en als die in de lucht is dan 

weer omhoog trappen. Op de voetbaltraining kan je dit meerdere malen herhalen, en 

daarna steeds minder laten stuiteren tot je de bal gelijk uit de lucht (zonder stuiteren) 

omhoog trapt. Probeer dat je het schot een bepaalde richting op kan laten gaan, 

bijvoorbeeld naar het doel of een medespeler. 

 

– Gooi de bal omhoog en kop op de bal. Het is belangrijk dat de kinderen op de 

voetbaltraining dit doen met het voorhoofd en niet met de bovenzijde van het hoofd. 

Let ook op dat ze steeds hun ogen open houden en kijken naar de bal. Als aandachtspunt 

kan je beginnen met een ballon of een zachtere bal. 
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Rustbonnen voor mama en papa 
Als ouder komt er veel op je schouders terecht momenteel. Werken, een huishouden, 

pre-teaching, noem maar op. Daarom hebben we de ‘30minuten rust’-bons 

ontworpen. Is het eventjes tijd voor wat me-time? Neem een bon en geniet ervan! 

Hang het papier op de volgende pagina op een zichtbare plek en geef wanneer nodig 

een bonnetje aan de kinderen. Zo geef je visueel weer dat je eventjes wat tijd voor 

jezelf wilt nemen. 
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DIY: Zeepjes maken 
Tijdens de quarantaine is handenwassen zeer belangrijk. Zeep, zeep en nog eens zeep 

is dus de boodschap! Maar heb je wel eens zelf zeep gemaakt? Super gemakkelijk! 

Gebruik het onderstaande recept en maak de beste zeep die er bestaat! 

 

Benodigdheden: 

- Zeepvlokken of zeepblokken zelf raspen 

- Badschuim/ douchegel 

- Voedingskleurstof/ Geurstof 

- Bakvormpjes/ ijsblokvormpjes/ Boetseervormpjes/ Uitstekers/…. 

 

Stappenplan: 

 

1) Meng de zeepvlokken met de douchgel/ badschuim 

2) Doe er een klein beetje voedingstof bij tot de gewenste kleur ontstaat 

3) Meng alles goed in een kom of emmer en kneed het totdat het zacht en 

flexibel is 

4) Vul de vormpjes of gebruik de uitstekers 

5) Laat ze hard worden in de koelkast 

6) Wassen maar!!!! 

 

Tips: 

- Doe 2 handjes vlokken en wat douchegel in een plastic zakje, maak goed dicht en 

kneden maar! Zo heb je minder rommel! 

- Strooi wat glitters door het zeepmengsel! 

- Prik door de zeepjes een gaatje, vervolgens steek je er een touw door. Resultaat: 

Een kei coole, mooie, goed reukende ketting! 
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Vissen vangen! 
Kan jij de visser een beetje helpen? 

Met welke letter geraakt hij tot bij de vissen? 
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Weerwolven maar dan anders! 
Wij hebben het bekende weerwolven in een nieuw jasje gestoken, genaamd; Kriebeldieren 

De regels zijn hetzelfde, maar dan toch iets anders! 

 

Het spelverloop: 

Iedere speler krijgt een kaart, behalve 1 persoon die de verteller is. 

Deze kaart mag geen enkele speler zien, enkel de verteller mag de 

kaart zien. Hieronder vinden jullie de betekenissen van de kaarten. Is 

de betekenis duidelijk? Dan start de verteller met het verhaal te 

vertellen. Hieronder is er een voorbeeld verhaal gemaakt, maar verzin 

zeker ook jullie eigen verhaal! 

 

Spelkaarten: 

 

Leiding: Deze personen hebben dezelfde functie als een burger. Ze hebben geen speciale 

krachten. 

 

Kinderen: De kinderen zijn de weerwolven in dit spel. Zij mogen beslissen wie er niet meer 

mag meespelen op het speelplein. In het originele spel weerwolven is deze persoon dan dood. 

In onze versie wordt de persoon dan naar huis gestuurd. 

 

Rimboemonster: Het rimboemonster beslist wie er samen moet spelen, willen of niet. Deze 

2 gekoppelde mensen spelen steeds samen. Maar als 1 van de 2 van het speelplein gestuurd 

wordt, moeten ze beide van het plein. In het originele spel is dit de cupido. 

 

Pleinleiding: De pleinleiding houdt altijd een oogje in het zeil. Ondanks de andere kandidaten 

het niet altijd doorhebben. Deze persoon mag spieken tijdens de vergadering van de kinderen. 

In het originele spel is dit het piepend meisje. 

 

De vliegende: De vliegende zweeft steeds boven het speelplein. Hierdoor ziet deze persoon 

alles wat gaande is op het plein. Na de keuze van de kinderen krijgt de vliegende de kans 

om deze persoon op het speelplein te houden of niet. De vliegende maakt dit duidelijk aan 

de verteller daar de duim op te steken. Duim omhoog betekent: Van het speelplein met 

die persoon! 

Duim omlaag: Neen, deze persoon is braaf, laat hem of haar maar verder spelen! Dit kaartje 

is gelijk aan de heks van het originele spel. 
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Het verhaal: 

 

NACHT 

Welkom op speelterein kriebels, waar jullie vandaag gaan logeren. Pas op want zoals 

jullie weten is niet iedereen te vertrouwen. Tijdens de dag kunnen jullie goed overweg 

met elkaar, maar als de zon onder is krijgt iedereen speciale kracht. Het was een 

vermoeiende eerste dag, iedereen kruipt vlug in zijn slaapzak. 

Maar de nacht is toch niet zo rustig, niet iedereen slaapt,… 

Rimboemonster, jij hebt vanmiddag goed opgelet en kunnen zien wie echte vrienden 

waren die goed konden spelen. Je mag twee mensen aanduiden die voor de rest van 

het spel samen moeten spelen. Wie wil je laten spelen voor de rest van hun leven? 

(Opgelet rimboemonster mag zijn kracht maar een keer gebruiken) 

Pleinleiding, let goed op dat je niet wordt betrapt want de kinderen worden stilletjes 

aan wakker in hun tent. Zij fluisteren er op los want zij willen iemand weg sturen 

van ons plein. Kinderen, hebben jullie besloten wie het plein moet verlaten? 

De vliegende heeft net te horen gekregen wie er weggestuurd wordt. (spelleider wijst 

aan) Wil jij daar een stokje voor steken en deze persoon laten verder spelen op het 

plein? Of wil jij deze nacht ook iemand wegsturen van ons plein? (Opgelet de 

vliegende mag maar een keer goed doen en een keer kwaad) 

 

DAG 

Iedereen wordt wakker, het kriebellied knalt door de boksen. Het kriebellied stopt, 

een onbekende stem klinkt door de boksen: “Dag allemaal, welkom! Hopelijk heeft 

iedereen een goede nachtrust gehad en zijn jullie goed uitgerust. Zoals jullie zien zijn 

er deze nacht … mensen weggestuurd van ons plein. (spelleider zegt wie er vertrokken 

is en vraagt wat ze waren.) 

Nu moet de rest die hier nog zit stemmen, wie verdenken jullie, wie heeft deze 

onschuldige mensen weggestuurd? (Stemronde begint, de persoon waar het meeste op 

gestemd wordt mag zichzelf nog verdedigen. Indien mensen zeker zijn van hun 

beslissing wordt deze persoon ook weggestuurd en vraagt de spelleider wat de afvaller 

was.) 

Deze dag is al snel gedaan en iedereen kruipt al vlug hun slaapzak in met vermoedens 

van wie wat zou kunnen zijn… 
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Spelkaarten 

 

 

 

Vliegende 

Kinderen Kinderen Rimboemonster 

Pleinleiding 
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Kleurplaten 
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Breng voorwerpen tot leven 
Knip de oogjes uit, neem wat plakband of een lijmstift en plak ze op wat je ook 

maar wilt! Indien je wat inspiratie nodig hebt: Het potje zout, het plantje op de 

vensterbank, het kastje van de tv, een appel… 
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Corona stripverhaal 
 

 

 

 

 

 
Wil jij ook graag een strip maken? Hieronder vind je de link waarmee wij deze 

strip hebben gemaakt! Ook is het leuk om een stripverhaal zelf te tekenen. Het 

resultaat mag je steeds mailen naar speelplein_kriebels@hotmail.com 

 

Link naar de website: https://www.storyboardthat.com/ 

mailto:speelplein_kriebels@hotmail.com
http://www.storyboardthat.com/
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Verhaaltjestijd! 
Net voor het slapen gaan een verhaaltje horen is toch fantastisch, niet? Wel, wij 

komen met speelplein Kriebels tot bij jou! HOE KAN DIT? Enkele monitoren hebben 

een verhaaltje voorgelezen en dit op YouTube geplaatst. Ben je benieuwd? Zoek dan 

op YouTube: 

1) Een reus van een vriend Speelplein Kriebels 

2) Platvoetje Speelplein Kriebels 

 

 
Wil jij graag kans maken op een verhaaltje voor het slapen gaan in het echt? Doe dan 

mee met de wedstrijd! Hieronder staat het begin van een verhaal. Maak dit verhaal af 

met tekst, een tekening,.. 

Jouw gepersonaliseerd verhaal stuur je op naar: 

- Optie 1: Speelplein_kriebels@hotmail.com 

- Optie 2: Facebook: Poll Kriebels 

 
Corona-proef: 

Om het zo veilig mogelijk te laten gebeuren hebben we enkele regels opgesteld: 

- Er komen maximum 2 monitoren op bezoek 

- De monitoren blijven aan de voordeur staan 

- De monitoren dragen een mondmasker 

- Het verhaal duurt maximum 15 min 

mailto:Speelplein_kriebels@hotmail.com
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Start van het verhaal: 

Op een mooie speelpleindag, gebeurde er plots iets geks. Alle kinderen stopten met 

spelen. De animatoren gingen 1 voor 1 op hun hoofd staan, omdat… 
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Woordzoeker 
 

 

- Boekentas 

- Bobbejaanland 

- Appels 

- Buiten 

- Knutselen 

- Rimboe 

- Soep 

- Tienerkot 

- Zingen 

- Chocolade 

- Koken 

- Schminken 

- Speelplein 

- Toneeltje 

- Zomer 

- Podium 

- Schommels 

- Spelen 

- verstoppen 
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Knutselen met afval! 
Gezond eten is belangrijk, nu zeker. Eet je wel eens een stukje fruit? Of groenten? Wat doe 

je dan met het klokhuis of de zaadjes? Wij hebben een idee! Maak je eigen moestuintje met je 

favoriete fruit of groente. Hier onder vind je enkele tips. 

Enkele eenvoudige groenten: 

- Tomaat 

- Wortel 

- Radijs 

- Erwten 

- Prei 

- Sla 

- Rode biet 

- Witte kool 

- Boerenkool 

- Snijbiet 

- Knolvenkel 

 

Wat heb nodig van de recycle groenten? 

- Het onderste stronkje met nog een paar blaadjes in het hart van sla of andijvie 

- De harde onderkant met worteltjes van de prei 

- Het bovenste deel van de rode biet waar de bladeren uit de knol te voorschijn komen 

- Het binnenste witte harde hart van de witte kool 

- Het onderste stronkje met wortels van de boerenkool, snijbiet en knolvenkel 

 

Enkele eenvoudige tips: 

- Plaats naamkaartjes in de  potjes! 

Zo weet je wat er in het potje zit. 

- Gebruik botervlootjes om het zaadje te 

planten. 

Later kan je dit plantje in jouw tuin 

overplanten. 

- Ook eierdoosjes of ander handige afval 

potjes kan je gebruiken 

- Het potje waarin je voorplant moet minstens 5cm diep zijn. 

- Plaats het gezaaide potje op een plaats met veel licht! 
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