
Nationale Buitenspeeldag!

Buitenspeeldag vindt plaats op woensdag 9 juni 2021. Sinds 1994 wordt er in Nederland elk jaar

een Nationale Buitenspeeldag gehouden (tweede woensdag in juni). Op die dag worden kinderen extra

gestimuleerd om buiten te spelen. Zelfs kinderzenders gaan een aantal uur geen kinderprogramma's

uitzenden om alle kinderen naar buiten te krijgen. Regen, zon of wind! Er is genoeg te doen!

Veel plezier!

Natuurketting

Wij houden van kettingen! Ze kunnen erg mooi, maar ook erg stoer staan! We gaan naar buiten om onze

eigen ketting te maken, dit doen we van natuurlijke materialen.

Natuurschatten

Gewapend met een eierdoos gaan we op zoek naar mooie dingen. Wat ga jij vinden?

Dansen in de regen

We gaan dansen en zingen in de regen! Dan moet het wel eerst regenen natuurlijk! In Nederland is de kans

op regen best wel groot dus wie weet lukt het!

Verstoppertje

Dit spel hebben alle ouders vast wel eens gespeeld. Er zijn vrijwel geen materialen nodig en het is al te

spelen vanaf twee personen. Iedereen kan mee doen! Dit spel wordt meestal buiten gespeeld, maar er kan

ook voor gekozen worden om het binnen te spelen.

Schilderen met water

De perfecte activiteit voor zonnig weer; schilderen met water. Een emmer met water en een kwast en

schilderen maar!

Kriebelende insecten

Mieren, lieveheersbeestjes, torretjes en misschien wel een spinnetje... We gaan ze van dichtbij bekijken.

Eigenlijk zijn ze helemaal niet eng, maar juist heel mooi! Tuur je mee?

Schaduw tekenen

Wanneer je schaduw in je tuin ziet kun je er iets creatiefs mee gaan doen. Want weet je wat wij van plan zijn?

We nemen ons speelgoed mee naar buiten en potloden en tekenpapier. We zetten ons speelgoed zo neer

dat er een schaduw ontstaat op ons papier. Dit tekenen we na!
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'Lekker in beweging' speurtocht

Kun jij verschillende dingen vinden die met beweging te maken hebben? Kijk maar snel op de speurkaart en

streep verschillende vakjes door.

Natuurlijke Mandala's

Mandala's zijn prachtige cirkelvormige �guren. We gaan een eigen Mandala maken, maar dan met

natuurlijke materialen! Doe je mee?

Darten met water

Splash! Scoor punten door met water te spatten op een levensgroot dartbord op de grond!

Boomschors tekenen

We gaan naar buiten toe om op bomen te tekenen. Natuurlijk niet op een boom zelf, maar op een stuk

papier om de boom heen. Dat voelt heel grappig!

Speuren naar verkeersgeluiden

Brrroem, toettoet, tingeling. Allemaal geluiden die iets te maken hebben met het verkeer. We gaan lekker

naar buiten en luisteren heel goed. Lukt het ons om al deze geluiden te vinden?

Vogels zoeken

Weet jij welke vogels er bij jou in de buurt leven? We gaan op onderzoek uit en proberen de vogels te

lokken.
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