
2 | Puzzel estafette
Je speelt tegen een ander team. Welk team heeft 
als eerste de puzzel in elkaar gezet? Dat team 
krijgt een fiche. 

Nodig: 
• 2 vergelijkbare puzzels                                                

(2 kaarten of foto’s in stukken knippen) 
• 4 pionnen

De spelers staan in een rij achter pion 1 en nemen 
om de beurt een puzzelstukje mee naar pion 2. 
Achter pion 2 wordt de puzzel in elkaar gezet. De 
spelers mogen pas lopen als de vorige speler te-
rug is achter pion 1. 



2 | Kwaliteiten spel

Hoe goed kennen de teamgenoten elkaars kwa-
liteiten? Als de teamgenoten elkaar goed kennen 
krijgt het team een fiche. 

Nodig: 
• Voor elke speler pen en papier
• Evt. ter inspiratie het kinderkwaliteiten spel

Alle spelers schrijven eerst alle namen van de 
teamgenoten op papier. Onder elke naam schrijven 
ze zonder met elkaar te praten en overleggen 3-5 
kwaliteiten van deze persoon neer. Als iedereen dit 
gedaan heeft worden de briefjes met elkaar verge-
leken. Hoe vaak komt het voor dat alle teamleden 
dezelfde kwaliteit aan een teamgenoot hebben 
toebedeeld? 

Als dit bij elk teamlid minstens eenmaal is gebeurd 
krijgt het team een fiche. 



Play Healthy 
Naast deze 12 te gekke, volledig uitgewerkte samenwer-
kingsopdrachten met de thema’s ‘bewegen’ en ‘sociale 
ontwikkeling’ is er het Play Healthy bordspel. 

Play Healthy is een bordspel waarbij er op een educatieve 
en interactieve manier bewustwording bij kinderen wordt 
gecreëerd. Dit wordt gedaan op het gebied van beweging 
en gezondheid. Tijdens het bordspel staan kennis, bewegen 
en samenwerken centraal. Play Healthy sluit perfect aan bij 
deze 12 samenwerkingsopdrachten en zorgt ervoor dat je 
direct aan de slag kunt. Ideaal voor het basisonderwijs, maar 
kan ook gebruikt worden door GGD’s, kinderdagverblijven 
en sportclubs. 

Het Play Healthy bordspel bevat 200 vragen en opdrachten 
in vijf verschillende categorieën:
Voeding
Beweging
Sociale ontwikkeling
Lichamelijke ontwikkeling
Hygiëne

Inhoud Play Healthy:
Een spelbord, een handleiding met spelregels, 200 vragen-
kaartjes, 4 fiches kaarten, 70 fiches, 4 pionnen, 1 dobbel-
steen, 1 whiteboard met stift, 1 balletje en 1 springtouw.



KoningsspelenPakket
Geen tijd om spelletjes uit te werken, spelkaarten te ont-
werpen en kleurplaten te tekenen voor de Koningsspelen of 
een andere sport- en speldag? 

Kies voor gemak met het gratis KoningsspelenPakket of één 
van de uitgebreide themapakketten zoals het Schoolkamp 
pakket of de Olympische Winter- en Zomerspelen pakket-
ten.

• ✓✓✓✓✓Inspiratie; ideeën om je sport- en speldag, schoolkamp 

of werkweek nog leuker te maken met sportieve activi-

teiten.

• Gemakkelijk; alles bij elkaar, niet meer zelf op zoek naar 

ideeën. 

• Aantrekkelijk; alles in een bijpassende stijl vormgege-

ven.

• Origineel; bekende groepsspelen in originele thema 

uitvoering, soms in meerdere spelvarianten uitgevoerd.

• Multifunctioneel; geschikt om binnen en buiten school 

te gebruiken.

• Compleet; met bijpassende aankleding (print- en knip-

vellen) voor een onvergetelijke Koningsspelen, school-

kamp, bonte avond of sport- en speldag.

https://koningsspelenpakket.nl 


