Meer Moerdijk grabbelbox
Spelregels
De meer Moerdijk grabbelbox is de perfecte manier
om verveling tegen te gaan, om je kinderen te
belonen na een dagje thuisstudie of gewoon om
samen leuke herinneringen te maken in deze
bijzondere tijd.
• Print de activiteitenkaarten of schrijf zelf
activiteitenkaarten
• Knip ze uit en stop alle kaarten in een bak
• Grabbel elke dag een activiteit die je gaat doen
Meer Moerdijk Grabbelbox…..
Elke dag weer een nieuwe verrassing

Sneeuwballengevecht
Vul voor iedere speler een bak met proppen
papier (oude kranten/folders).
Spreek een speelgebied af (tuin, speeltuintje,
woonkamer), maak eventueel schuilplaatsen.
Bekogel elkaar met de sneeuwballen.
De speler met als eerste 10 pnt heeft gewonnen

Kerstster of sneeuwvlok
Vouw zelf een kerstster
https://www.youtube.com/watch?v=T326WntBjM
Of knip een sneeuwvlok (makkelijk)
https://www.youtube.com/watch?v=TxzBG9uF
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Kerstboom
Pak je kapla, duplo, lego of ander bouwmateriaal
en maak je eigen kerstboom. Vergeet de
versiering niet.
Je kunt je kerstboom ook buiten maken met
takjes, steentjes en ander materiaal.

Wieltjesdag
Pak je skatboard, skeelers, step of fiets en ga
een blokje om.

Crazy Santa Dance
Zet het filmpje uit de link op (of type op youtube
crazy santa dance).
https://www.youtube.com/watch?v=e7Wrs58Q4
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En nu.. dansen maar!

Speurtocht
Verstop een schat in of rondom huis. Schrijf op
kleine blaadjes de letters van waar de schat
verstopt ligt. Verstop de blaadjes met de letters
op verschillende plaatsen en geef op elk
blaadje een tip naar waar de volgende letter te
vinden is. En nu, speuren maar.
Elfstedentocht
Zet een schaatsroute uit in huis. Doe je voeten
in washandjes of wikkel ze in een theedoek.
Leg de schaatsroute af. Na elk rondje verdien je
een stempel. Alle elf stempels verzameld, dan
is het tijd voor chocolademelk.

Speurtocht Troovie
Download de app Troovie (gratis). Laat je vader of
moeder een speurtocht uitzetten, dit gaat heel
makkelijk en snel, gewoon vanuit huis.
Ga samen de speurtocht lopen.

Hindernisbaan
Zet een hindernisbaan uit in huis, waarbij je niet
de grond mag raken. Bijvoorbeeld onder de tafel
door, over de stoel, van kussen naar kussen, enz.
Vraag natuurlijk wel even aan je vader of moeder
welke meubels/spullen je mag gebruiken.
Hoe snel kun je de baan afleggen?
Vliegeren
https://www.youtube.com/watch?v=UqQz_xdmw
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Op deze video is te zien hoe je een vlieger kan
maken.
Daarna natuurlijk naar buiten om je vlieger te
testen.
Kerstbingo
Print de bingokaart(en) die je vind in de bijlage.
Ga naar buiten en zoek wat er op je bingokaart
staat. Wie heeft er als eerste bingo?

Vliegtuigje
Vouw een vliegtuigje. Weet je niet meer hoe
het moet, kijk dan even op google.
Daarna naar buiten om te kijken welk
vliegtuigje het verst komt.

Lichtjestocht
Spreek vooraf een route af die je gaat lopen.
Bedenk hoeveel kerstbomen (of iets anders) je
denkt te gaan tegenkomen. Ga lekker naar
buiten (als het bijna donker is) en loop het
rondje. Tel de kerstbomen die je ziet. Wie zat
er het dichtstbij?
Kaartje
Knutsel (kerst)kaartjes. Schrijf er een mooie
boodschap of wens op.
Bezorg de kaartjes bij eenzame ouderen of
breng ze naar een verzorgingshuis.

Spelletjesmiddag
Lekker de hele middag gezelschapsspelletjes
spelen. Pak ook eens de spelletjes die je al heel
lang niet hebt gedaan of wissel spelletjes uit
met vrienden of familie.

Disco
Organiseer een (kerst)disco. Kleed iedereen die
mee doet mooi aan, versier de kamer met lichtjes
en/of een discolamp. Zet een foute (kerst)playlist
op en lekker dansen maar.

Bioscoop
Maak een echte bioscoop van de woonkamer.
Leg alle kussens op de grond, pak er een lekker
deken bij. Zoek nu een leuke film op en zet wat
lekkers op tafel. En nu genieten maar in jullie
bioscoop.

Kunst op de stoep
Ga naar buiten en maak met stoepkrijt een mooi
kunstwerk voor het huis. Bijvoorbeeld een
kerstboom, sneeuwpop of een arrenslee.

Nemo challenges
Ga naar de website:
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/watis-er-te-doen/nemo-challenges/
Op deze site staan leuke proefjes die je thuis
kunt doen. Maak bijvoorbeeld een lavalamp of
een mega kettingreactie.
Jerusalema challenge
Doe mee met de gymdocenten van stichting de
Waarden aan de Jerusalema challenge. Een
voorbeeld van het dansje is te vinden op
youtube of op de instagram pagina van
gymdocentendewaarden.

Buiten spelen
Ga naar buiten en ga knikkeren, elastieken of
touwtje springen. Op youtube staan leuke liedjes
die je kunt gebruiken bij het elastieken of touwtje
springen.

Verstoppertje
Speel verschillende versies van verstoppertje.
Bijvoorbeeld het omgekeerd verstoppertje,
hierbij verstopt één iemand zich en gaat de rest
zoeken. Heb je hem of haar gevonden dan ga je
erbij zitten. Of verstop je knuffel of een
voorwerp in huis. De ander gaat zoeken.
Jachtseizoen
Maak twee teams. Het eerste team heeft 5
minuten voorsprong en gaat proberen niet
gepakt te worden. Ze gaan lopen, maar laten bij
elke kruising/splitsing weten welke kant ze op
zijn gegaan, dmv stoepkrijt. Na 5 minuten gaan
de jagers van start en gaan ze proberen de
ontsnappers te pakken. De ontsnappers
verstoppen zich na maximaal 30 minuten
spelen. Lukt het de jagers om ze te pakken?
Optreden
Maak zelf of samen met een vriendje of
broertje/zusjes een optreden. Dit kan een
toneelstukje zijn of een dansje. Goed oefenen
zodat je het daarna kan laten zien aan je
ouders.

Happy Stones Moerdijk
Ga een rondje wandelen en op zoek naar Happy
Stones. Je kunt natuurlijk ook zelf stenen
versieren en verstoppen. Laat op de
Facebookpagina Happy Stones Moerdijk weten
welke stenen je gevonden hebt en geef ze daarna
een nieuw plekje.
Levend Lingo
Maak kaartjes met de letters van het alfabet en
leg deze op verschillende plekken door het hele
huis. Geef de spelers een woord van 4 letters
(zorg dat ze niet dezelfde letters hebben). De
spelers gaan zo snel mogelijk de juiste letters
verzamelen om hun woord compleet te maken.
Bordspel
Maak je eigen bordspel. Pak een groot vel papier,
of plak meerdere vellen aan elkaar. Maak vakjes
met nummers erin. Schrijf bij sommige vakjes een
opdracht (beurt overslaan, gooi nog een keer,
enz.). En verzin bij een aantal vakjes een leuke
doe-opdracht (liedje zingen, trap op en af, enz.).
Pak een dobbelsteen en ga je eigen spel spelen.
Welke speler komt als eerste bij de finish?
In de natuur
Trek je laarzen en oude kleren aan en ga er lekker
op uit in de natuur. Bijvoorbeeld naar het bos of
het strand. Bomen klimmen, golven springen of
gewoon even lekker wandelen in het bos.

Meer Moerdijk Kerst Bingo

Meer Moerdijk Kerst Bingo

Meer Moerdijk Kerst Bingo

