
Hallo lieve kinderen, 
 

Hier een programma voor de vrijdag! Eigenlijk zouden wij dan de 

koningsspelen op school hebben, maar ook dit gaat helaas niet door. Wel 

hebben wij een programma die je deze dag kunt volgen. Een stukje 

ontspanning, spelletjes, bingo, woordzoeker en ga zo maar door. Ook een 

leuke Kahoot quiz die je met het gezin kunt doen. Wie weet de antwoorden bij 

jullie thuis? Scrol door naar beneden voor het programma! 

 

 

                          

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

10 Spellen om in en rondom het huis te doen! 

Daag je ouders, broers en zussen uit! 

Spel 1: Jeu de boule 

Maar hoe kun je dit nu veilig in huis spelen? Allereerst heb je het volgende nodig: 

Sokken, sokken en nog meer sokken. Het is wel handig om dezelfde kleur sokken te 

gebruiken bijvoorbeeld:  

- 3 paar zwarte sokken 

- 3 paar witte sokken  

- 1 paar gekleurde sokken.  

Gooi de gekleurde sok de woonkamer in. Probeer met je eigen kleur (zwart of wit) zo dicht 

mogelijk in de buurt van de gekleurde sok te gooien. Neem het op tegen je gezin. Wie wint 

er?? 

 

Spel 2: Hooghouden met ballonnen 

In spel twee ga je hooghouden met ballonnen. Probeer de ballon zo lang mogelijk in de lucht 

te houden. Lukt het jou om de ballon 50 keer de lucht in te tikken, probeer het dan een met 

twee ballonnen. Gaat dat ook goed, dan maar eens met drie en zo verder. Hoeveel 

ballonnen kun jij in de lucht houden? 

 

 

Spel 3: Gekleurde voorwerpen 

Onze vlag heeft drie kleuren. LEg een vlag of in ieder geval de drie kleuren op de grond. Wat 

je gaat doen is het volgende. Je krijgt 2 minuten de tijd om in huis rode voorwerpen te 

vinden. Let op je mag per keer maar één voorwerp meepakken. Leg in die twee minuten tijd 

zoveel mogelijk voorwerpen op de juiste kleur van de vlag. Doe dit ook met wit en blauw en 

eventueel met oranje. Hoeveel heb jij er per kleur kunnen vinden? 

 

 

Spel 4: WC rollen mikken 

Wat je nodig hebt is een emmer en wc-rollen. Je zet de emmer op een afstand die jullie 

goed lijkt. Daarna probeer je de wc-rollen in de emmer te mikken. Hoeveel punten heb jij? Is 

het te makkelijk, dan kun je de emmer altijd op een andere plek zetten. Ook jun je een paar 

flessen drinken uit de voorraadkast pakken. Zet ze een beetje uit elkaar zodat je er een wc-

rol doorheen kan rollen. Best wel lastig hoor! 

 

 

Spel 5: De Schoen challenge 

Voor dit spel verwijs ik toch echt even naar het filmpje in de link hieronder (vanaf 4.50). Wat 

je moet doen is op je rug liggen met je ene schoen aan en de ander erboven op. Je gaat dan 

proberen een rondje te draaien met je lichaam, zonder dat de schoen valt. Heel er moeilijk 

hoor! 

 



 

 

 

Spel 6: Koninklijk lopen 

Je loopt een bepaalde afstand in huis. Hoe moeilijk kan dat nou zijn toch? Het wordt een 

stuk lastiger met een boek op je hoofd. Loop bijvoorbeeld van de woonkamer naar de 

keuken. Hoe vaak kan jij dat zonder dat het boek valt? 

 

 

Spel 7: Muur zitten met een leesboek 

Ja normaal gesproken ga je natuurlijk lekker lezen op de bank of op een stoel, maar bij dit 

spel moet je tegen de muur aan gaan zitten zonder stoel. Gelijk een goede training. Hoe lang 

houd jij het vol zonder op de grond te vallen?? Kijk voor een voorbeeld het filmpje vanaf 

minuut 6.15 

 

 

Spel 8: Vliegtuigjes 

Voor spel 8 heb je papier nodig, want je gaat een vliegtuigje vouwen. Weet je niet hoe dat 

moet, dan is er vast wel iemand die je kan helpen. Heb je het vliegtuigje klaar??? Gooi dan 

maar. Je loopt naar het vliegtuigje toe, tel ondertussen wel hoeveel stappen je moet zetten, 

dat zijn namelijk jouw punten voor dit spel.  

 

 

Spel 9: De wc-rollen toren 

Dit is best wel een lastig spel. Je maakt eerst even een toren van wc-rollen. Daarna ga je op 

handen en voeten staan (je lijkt dan op een soort plank). Wat je moet doen is de toren 

verplaatsen, wc-rol voor wc-rol. Van dit spel zul je wel een beetje spierpijn krijgen. Kijk voor 

een voorbeeld naar het filmpje vanaf minuut 8.18. Heel veel succes! 

 

 

Spel 10: Samenwerken 

Dit spel is moeilijker dan je denkt. Je neemt de letters van het woord koning. Je zoekt bij 

elke letter een voorwerp die met die letter start. Het gaat niet om snelheid, maar om 

originaliteit.  

 

In het onderstaande filmpje worden alle spellen nog eens uitgelegd en voorgedaan. Heel 

veel plezier en succes! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tj4qCihpACo&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tj4qCihpACo&feature=youtu.be


 

 

Kahoot over de koning 

 

Na al dat bewegen gaan we nu even de hersenen laten kraken. Wie weet alle antwoorden 

van deze Kahoot? Hij gaat over de koning! Let op: Je hebt meerder apparaten nodig waar je 

op kan spelen, denk aan een tablet, telefoon of laptop. Heel veel succes! 

 

Klik op de onderstaande link: 

 

https://create.kahoot.it/share/duplicate-of-koningsdag/850ec9cf-6285-4059-b606-

afca07688426?fbclid=IwAR39ONefQfYOTAcdG3XM81MtU8LiOLLwQ7hzKOSIP1NYp7B2tpGJ1

fpgMTA 

 

Klik vervolgens op de groene knop: Play as guest 

 

Daarna klik je op classis, vul vervolgens de game pin in op het apparaat waarmee je 

meespeelt. Als iedereen dat heeft gedaan klik je op start!  

 

 

 

                            

                            

 

 

 

 

 

https://create.kahoot.it/share/duplicate-of-koningsdag/850ec9cf-6285-4059-b606-afca07688426?fbclid=IwAR39ONefQfYOTAcdG3XM81MtU8LiOLLwQ7hzKOSIP1NYp7B2tpGJ1fpgMTA
https://create.kahoot.it/share/duplicate-of-koningsdag/850ec9cf-6285-4059-b606-afca07688426?fbclid=IwAR39ONefQfYOTAcdG3XM81MtU8LiOLLwQ7hzKOSIP1NYp7B2tpGJ1fpgMTA
https://create.kahoot.it/share/duplicate-of-koningsdag/850ec9cf-6285-4059-b606-afca07688426?fbclid=IwAR39ONefQfYOTAcdG3XM81MtU8LiOLLwQ7hzKOSIP1NYp7B2tpGJ1fpgMTA


 

 

Koningsbingo  
 

Lees onderstaand Koningsdagverhaal voor. In het verhaal zijn allerlei getallen verwerkt. Geef 

de kinderen de lege bingokaarten mee en laat ze hier willekeurige getallen van 1 t/m 20 

opschrijven. Terwijl het verhaal wordt voorgelezen, moeten de kinderen goed opletten of 

hun getallen worden genoemd zodat ze deze kunnen afkruisen. 

 

De slapende koning  

Er was eens een koning, die woonde in een heel mooi en groot paleis. Het paleis stond in 

het midden van zijn koninkrijk. Het had wel 16 kamers en vanaf zijn balkon kon de koning 

tot wel 11 kilometer van zich afkijken. De koning had werkelijk alles wat zijn hartje 

begeerde, maar toch was er een groot probleem: de koning kon maar niet slapen. 

 

’s Nachts als alle mensen in het land lekker lagen te slapen, lag de koning maar wakker. Hij 
probeerde van alles. Hij dronk elke avond voor het slapengaan 2 koppen warme melk en 

telde in zijn bed wel 20 schaapjes. Niets hielp. De koning was ten einde raad. Hij was zo 

verschrikkelijk moe, dat hij voor zijn gevoel wel 5 dagen achter elkaar kon slapen, maar echt 

slapen kon hij niet.. 

 

Op een dag besloot de koning een beloning uit te loven aan degene die hem in slaap kon 

laten vallen. Zo kwamen er een heleboel mensen naar het paleis die bij de koning 

langskwamen. Er waren 3 wijze mannen die dachten dat ze een oplossing hadden, maar ook 

kwamen er 14 bouwvakkers, 4 juffrouwen en 7 sprookjesvertellers uit de hele wereld. De 

sprookjesvertellers wisten zeker dat hun sprookje de koning in slaap zou laten vallen. 

Allemaal stonden ze in de rij op hun beurt te wachten. 

 

Helemaal aan het einde van de rij stond 1 kleine jongen. Hij zag er een beetje vies uit. Hij 

droeg geen schoenen en in zijn kleren zaten wel 13 scheuren. Zijn haar, dat kon je zo zien, 

was vast al minstens 10 weken niet meer geborsteld. 

 

De andere mensen in de rij keken hem boos aan. ‘Ga weg’, riepen ze naar de kleine jongen. 
‘Je bent veel te vies. Zo kun je niet bij de koning op bezoek. Jij moet eerst 18 uur lang onder 

de douche staan!’ De kleine jongen liet zich niet wegjagen en wachtte rustig op zijn beurt. 
Het duurde erg lang, want hij was de laatste. Na 8 uur wachten was hij eindelijk aan de 

beurt. 

Toen de kleine jongen voor de koning verscheen, moest de koning lachen. ‘Zo’, zei de 
koning, ‘wie denk jij wel dat je bent, kleine jongen? Vanuit de hele wereld kwamen mensen 
om mij te helpen, maar het is niemand gelukt. Nu ben ik toch werkelijk heel benieuwd wat 

jij aan mij te vertellen hebt.’ 

 



 

 

De kleine jongen zei niets. Uit het binnenzakje van zijn vieze jasje haalde hij een houten fluit. 

Op deze houten fluit zaten wel 9 gaatjes, waar hij zijn vingers rustig op neerlegde. 

 

De kleine jongen begon te spelen. Het klonk heel mooi en zacht. Alsof er wel 15 elfjes aan 

het dansen waren. De koning knikte goedkeurend en luisterde aandachtig. De kleine jongen 

speelde maar door. Net zo lang totdat…. de koning rustig zat te knikkebollen en uiteindelijk 
na 19 minuten plots in slaap viel. 

 

Omdat de koning zich aan zijn woord hield, ontving de kleine jongen de beloning: een hele 

mooie kist met daarin 6 vakjes. In elk vakje zaten 17 gouden munten! Daarnaast kreeg hij 

ook nog eens 12 hele mooie, nieuwe fluiten en mocht de kleine jongen voor altijd in het 

paleis blijven wonen. En ’s avonds? Dan speelde de kleine jongen altijd mooie liedjes voor 
de koning en viel de koning heerlijk in slaap. 

 

                                    

 

                                 

 

 

 

 



 

 

Vul de ontbrekende woorden in 

 

Luister goed naar het Volkslied en vul de ontbrekende woorden in! 

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

 

Wilhelmus van Nassouwe ben ik, van Duitsen ………………….  

den vaderland getrouwe blijf ik tot in den ……………………..  

Een Prinse van Oranje ben ik, vrij, onverveerd,  

den Koning van ……………………… heb ik altijd geëerd.  

 

Mijn schild en ende betrouwen, zijt Gij, o God, mijn …............. 

Op U zo wil ik …...................., verlaat mij nimmermeer. 

Dat ik toch …........... mag blijven uw …..................... t' aller stond 

De tyrannie verdrijven, die mij …............... hart doorwondt 

 

 

                      

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

