
Activiteitenprogramma 6 juli t/m 14 augustus 2020 
 

  
 
 
ma 6 juli MEGA ACTIVITEIT   
De Kikker: 
Activiteit 1: Water helmenrace 
2 teams proberen water te dragen op hun helm, niet morsen!  
 
Activiteit 2: Kruipnetten 
Het hele team moet zo snel mogelijk onder het net door. 
In elk geval sneller dan het andere team. 

 
Activiteit 3: Loopski’s 
Probeer met een team van 4 zo snel mogelijk gelijktijdig de finish te halen.  
 
     
di 7 juli MEGA ACTIVITEIT   
Staalmanpark & ’t Koggeschip: 
Activiteit 1: Oud Hollands ringwerpen 
Met een ring gooien naar een plank met verschillende punten. Team met meeste punten is de winnaar. 

 
Activiteit 2: Kindertouwtrekken met midden vlag 
team tegen team touw trekken, wie trekt als eerst het andere team over de lijn? 

 
Activiteit 3: Bibberspiraal 
Beweeg langs de koperen buis, als je de bel hoort heb je de baan geraakt! 

 
 
wo 8 juli MEGA ACTIVITEIT   
De Kikker & Huizingaschool: 
Activiteit 1: Elastiekje schieten 
Met een houten pistool schiet je meerdere elastiekjes op het doel. Degene met de meeste punten wint. 

 
Activiteit 2: zwevend tapijt 
4 personen op het tapijt en 2 aan het touw. Goed samenwerken anders kom je niet vooruit! 



 
 
Activiteit 3: Bal lopen 
Probeer het parcours te lopen met ski’s aan je voeten met daarop een losse bal. 
Probeer zo voorzichtig mogelijk en toch snel te lopen. 

 
 
do 9 juli MEGA ACTIVITEIT   
Staalmanpark & ’t Koggeschip: 
Activiteit 1: Handboogschieten 
Een echt grote ( 140 cm) en krachtige boog om ver te schieten. 
Wel veilig, we gebruiken pijlen met plastic dop. 

 
Activiteit 2: Hindernisbaan 
Parcours met leuke hindernissen, degene die dit het snelst doet wint! 
 
 
Activiteit 3: Koekhappen  
Vind een lekker plakje koek geblinddoekt? 
 
 
vr 10 juli MEGA ACTIVITEIT 
Activiteit 1: Stokkenvangen 
Vang de stokken voor ze de grond raken, dus snel reageren! 
 
Activiteit 2: Kruiwagenspel set 4 wielen 
Een team bestaat uit een ligger en een duwer, samen zijn zij de kruiwagen. De ligger houdt het wiel vast, de 
duwer houdt de ligger vast bij de benen. Loop/rol nu samen zo snel mogelijk het parcours af, in elk geval 
sneller dan het andere team! 

 
Activiteit 3: Bingomolen 
Met 90 ballen en 100 kaartjes. Plankje om de ballen op te leggen. Helemaal compleet dus, helemaal 
gezellig! 

 
 

ma 13 juli      
De Kikker: 
Activiteit 1: Voetbaltoernooi 
Er worden teams samen gesteld om een echt voetbalwedstrijdje te organiseren.  
 
Activiteit 2: Ballon darten 

In dit spel worden zoveel mogelijk ballonnen kapot gemaakt met darten of een katapult. Degene 
die de meeste ballonnen raakt mag grabbelen! 
 
Activiteit 3: Sieraden maken 
We nemen een bak met kraaltjes, elastiekjes etc. en we maken leuke armbandjes of kettinkjes. 
Niet persé een activiteit voor meisjes, want ook jongens kunnen zich prima vermaken met het 
knutselen van een leuk armbandje. 
 
 



di 14 juli       
Staalmanpark & ‘t Koggeschip:  
Activiteit 1: Skeeler middag: 
Kinderen kunnen met skeelers of rolschaatsen komen en een skeeler parcours afleggen. Kinderen 
die willen leren skeeleren kunnen daar ook in begeleid worden.  
 
Activiteit 2: Basketbal of voetbaltoernooi 
Er worden teams samengesteld om een basketbal- of voetbalwedstrijd te organiseren. 
 
Activiteit 3: Waterballonnen gooien (afhankelijk van het weer) 
Vul een heleboel waterballonnen en neem er allemaal evenveel. Probeer elkaar nu te raken met de 
waterballonnen. 
 
 
wo 15 juli      
De Kikker & Huizingaschool 
Activiteit 1: Zaklopen 
Dit kan 1 op 1, of in groepsverband. Zak over de voeten en springen maar, wie is er het eerst over 
de scheidslijn. 
 
Activiteit 2: Hockey wedstrijd 
Punten scoren door de bal in het doel van de tegenpartij te spelen! 
 
Activiteit 3: Touwtrekken 
Twee teams trekken zo hard mogelijk aan beide uiteinden! Welk team trekt het andere team over 
de lijn! 
 
  
do 16 juli      
Staalmanpark & ’t Koggeschip: 
Activiteit 1: Plein parcours maken 

Met heel veel stoepkrijt en speelattributen kan je de stoep in een groot avontuur veranderen. 
Kinderen kunnen hier ook zelf in mee denken hoe dit eruit kan zien. De bedoeling is dat ze dit  
natuurlijk allemaal zelf afleggen. 
 
Activiteit 2: Schminken 
Kinderen kunnen door medewerkers geschminkt worden naar een dier naar keuze. 
 
Activiteit 3: Geef het water door  (afhankelijk van het weer) 
De kinderen hebben allemaal een beker (van plastic of van papier) met water. Ze staan in een rij 
achter elkaar. Het kind vooraan in de rij blijft vooruit kijken en giet zijn of haar beker naar achteren 
leeg. Het kind daarachter moet dit water opvangen in zijn of haar beker en doet vervolgens 
hetzelfde. 
 
 
 
 
 
 



vr 17 juli      
De Kikker & Huizingaschool: 
Activiteit 1: Bingo 
Er wordt door de leider iedere keer één voor één een bal getrokken waarop een cijfer staat. Als 
een speler dit cijfer op de bingokaart heeft staan kan deze weggestreept worden. Een speler die als 
eerste een volle bingokaart heeft moet Bingo roepen om het spel te winnen. 
 
Activiteit 2: Springtouwen 
1 op 1 of in groepsverband springen zo hoog als je kan! 
 
Activiteit 3: Ringwerpen 
Gooi de ringen op een afstand rond de houten palen. Om het moeilijker te maken moet je steeds 
een stapje verder staan. 
 
 
ma 20 juli      
De Kikker: 
Activiteit 1:Blik werpen 
Gooi in drie pogingen zoveel mogelijk opgestapelde blikken om. 
 
Activiteit 2: Koekhappen 
Kan jij geblinddoekt het plakje koek vinden? 
 
 
Activiteit 3: Lijnen spel 
De deelnemers proberen zo snel mogelijk de lijn te bereiken die jij roept, maar alleen als je vooraf 
‘commando’ zegt 
 
   
di 21 juli      
Staalmanpark & ’t Koggeschip: 
Activiteit 1:Voetbaltoernooi organiseren 
 
Activiteit 2: Graffiti kunstwerk 
Pak een oude doek of een groot papier. Maak met spuitkrijt je mooiste kunstwerk! 
 
Activiteit 3: Schminken 
Kinderen kunnen door medewerkers geschminkt worden naar een dier naar keuze 
 
 
wo 22 juli      
De Kikker & Huizingaschool: 
Activiteit 1: Hockey wedstrijd of voetbalwedstrijd (keuze van de kinderen) 
In 2 ploegen wie scoort er de meeste punten! 
 
 
 
 
 



Activiteit 2: Lummelen 
Bij lummelen bepalen de kinderen van tevoren wie de lummel is. De andere spelers gooien de bal 
over. De lummel moet proberen de bal af te pakken. Pakt de lummel de bal van je af? Dan ben jij 
de lummel. 
 
 
 
Activiteit 3: Sieraden maken 
We nemen een bak met kraaltjes, elastiekjes etc. en we maken leuke armbandjes of kettinkjes. 
Niet persé een activiteit voor meisjes, want ook jongens kunnen zich prima vermaken met het 
knutselen van een leuk armbandje. 
 
 
do 23 juli      
Staalmanpark & ’t Koggeschip: 
Activiteit 1: Touwtrekken 
Twee teams trekken zo hard mogelijk aan beide uiteinden! Welk team trekt het andere team over 
de lijn! 
  
Activiteit 2: Maak je eigen bellenblaas stok 
Pak een paar grote stokken en een stuk touw met een ringetje eraan. Doop het in het sop en maak 
de mooiste bellen! 
 
Activiteit 3: Spijkerpoepen 
Zet een aantal flessen neer en bind een lang koord om je heupen met aan de onderkant een 
spijker. Wie krijgt de spijker als eerste in de fles? 
  
vr 24 juli      
De Kikker & Huizingaschool: 
Activiteit 1: Bingo 
Er wordt iedere keer één voor één een bal getrokken waarop een cijfer staat. Als een speler dit 
cijfer op de bingokaart heeft staan kan deze weggestreept worden. Een speler die als eerste een 
volle bingokaart heeft moet Bingo roepen om het spel te winnen en mag grabbelen! 
 
Activiteit 2:Stoepkrijten 
Wie maakt de mooiste tekening! 
 
Activiteit 3: Basketbal toernooi 
In 2 ploegen potje basketbal spelen, wie is het beste team? Winnaar krijgt een klein presentje! 
  
 
ma 27 juli 
      
De Kikker: 
Activiteit 1: Graffiti kunstwerk 
Pak een oude doek of een groot papier. Maak met spuitkrijt je mooiste kunstwerk! 
 
Activiteit 2: Ballon darten 

In dit spel worden zoveel mogelijk ballonnen kapot gemaakt met darten of een katapult. 



 
Activiteit 3:Lijnenspel 
De spelers proberen zo snel mogelijk de lijn te bereiken die jij roept, maar alleen als je vooraf 
‘commando’ zegt, anders is diegene af. 
 
di 28 juli      
Staalmanpark & ’t Koggeschip: 
Activiteit 1: Ringwerpen 
Gooi de ringen op een afstand rond de houten palen. Om het moeilijker te maken moet je steeds 
een stapje verder staan. 
 
Activiteit 2:Schminken 
Kinderen kunnen door medewerkers geschminkt worden naar een dier naar keuze. 
 
Activiteit 3:Draai hem rond 
De draaier draait rond met een touw zo laag dat iedereen over het touw heen kan springen. 
 
wo 29 juli      
De Kikker & Huizingaschool: 
Activiteit 1:Levend boter kaas en eieren 
Teken op de grond een rooster van 4 bij 4 vakken. Met 6 of 8 spelers vorm je 2 teams, de kruisjes 
en de rondjes. De spelregels zijn dezelfde als voor boter, kaas en eieren op papier. Om beurten gaat 
een van de spelers van elk team in een willekeurig vakje staan. Het team dat als eerste 3 van zijn 
spelers op een rij krijgt, scoort een punt. 
 
 
Activiteit 2: Flessenbal (afhankelijk van het weer) 
Vul twee plastic flessen met water. Dit spel kunnen twee kinderen of twee groepjes kinderen 
spelen. Zet de flessen een aantal meters uit elkaar op de grond. De kinderen krijgen een bal en 
schieten die over naar elkaar. Het is de bedoeling dat de fles van de tegenstander omvalt. 
 
Activiteit 3: Schminken 
Kinderen kunnen door medewerkers geschminkt worden naar een dier naar keuze. 
 
 
do 30 juli   
Staalmanpark & ‘t Koggeschip: 
Activiteit 1:Hockey wedstrijd 
In 2 ploegen wordt hockey gespeeld. Wie scoort de meeste punten?  
 
Activiteit 2:Ballon darten 
In dit spel worden zoveel mogelijk ballonnen kapot gemaakt met darten of een katapult. 
 
Activiteit 3: Spijkerpoepen 
Zet een aantal flessen neer en bind een lang koord om je heupen met aan de onderkant een 
spijker. Wie krijgt de spijker als eerste in de fles? 
 
 
 



vr 31 juli      
De Kikker & Huizingaschool:  
Activiteit 1: Bingo 
Er wordt iedere keer één voor één een bal getrokken waarop een cijfer staat. Als een speler dit 
cijfer op de bingokaart heeft staan kan deze weggestreept worden. Een speler die als eerste een 
volle bingokaart heeft moet Bingo roepen om het spel te winnen en mag grabbelen! 
 
Activiteit 2:Skeelermiddag 
Kinderen kunnen met skeelers of rolschaatsen komen en een skeeler parcours afleggen. Kinderen 
die willen leren skeeleren kunnen daar ook in begeleid worden.  
 
Activiteit 3:Draai hem rond 
De draaier draait rond met een touw zo laag dat iedereen over het touw heen kan springen. 
 
 
ma 3 augustus 
De Kikker:  
Activiteit 1: Waterlepelrace 
Maak twee of meer groepen. Bij dit spel moet zo snel mogelijk water naar de emmer aan de 
overkant gebracht worden. Geef ieder voorste kind van de groep een opscheplepel of soeplepel en 
zet 2 emmers met water neer. Zet twee lege emmers aan de overkant van het parcours. Welke 
groep heeft na het stoppen het meeste water in de lege emmer gedaan. Die groep is de winnaar. 
 
Activiteit 2: Lijnenspel 
De spelers proberen zo snel mogelijk de lijn te bereiken die jij roept, maar alleen als je vooraf 
‘commando’ zegt, anders is diegene af. 
 
Activiteit 3: Springtouwen 
1 op 1 of in groepsverband springen zo hoog als je kan! 
 
 
di 4 augustus 
Staalmanpark & ’t Koggeschip: 
Activiteit 1: Plein parcours maken 

Met heel veel stoepkrijt en speelattributen kan je de stoep in een groot avontuur veranderen. Kin-
deren kunnen hier ook zelf in mee denken hoe dit eruit kan zien. De bedoeling is dat ze dit natuur-
lijk allemaal zelf afleggen. 
 
 
Activiteit 2: Waterlepelrace 
Maak twee of meer groepen. Bij dit spel moet zo snel mogelijk water naar de emmer aan de 
overkant gebracht worden. Geef ieder voorste kind van de groep een opscheplepel of soeplepel en 
zet 2 emmers met water neer. Zet twee lege emmers aan de overkant van het parcours. Welke 
groep heeft na het stoppen het meeste water in de lege emmer gedaan. Die groep is de winnaar. 
 
Activiteit 3: Lummelen 
Bij lummelen bepalen de kinderen van tevoren wie de lummel is. De andere spelers gooien de bal 
over. De lummel moet proberen de bal af te pakken. Pakt de lummel de bal van je af? Dan ben jij 
de lummel. 



wo 5 augustus 
De Kikker & Huizingaschool : 
Activiteit 1: Trefbal  
Twee groepen proberen elkaar af te gooien door te raken met de bal. Wordt de bal gevangen dan 
ben je zelf af en moet je naar de achterlijn van je tegenstanders. Vanaf daar mag je ook proberen 
om de tegenstander af te gooien als je de bal te pakken krijgt. 
 
Activiteit 2: Geef het water door  
De kinderen hebben allemaal een beker (van plastic of van papier) met water. Ze staan in een rij 
achter elkaar. Het kind vooraan in de rij blijft vooruit kijken en giet zijn of haar beker naar achteren 
leeg. Het kind daarachter moet dit water opvangen in zijn of haar beker en doet vervolgens 
hetzelfde. 
 
Activiteit 3: Flessenbal 
Vul twee plastic flessen met water. Dit spel kunnen twee kinderen of twee groepjes kinderen 
spelen. Zet de flessen een aantal meters uit elkaar op de grond. De kinderen krijgen een bal en 
schieten die over naar elkaar. Het is de bedoeling dat de fles van de tegenstander omvalt. 
 
  
do 6 augustus 
Staalmanpark & ’t Koggeschip: 
Activiteit 1: Touwtrekken 
Twee teams trekken zo hard mogelijk aan beide uiteinden! Welk team trekt het andere team over 
de lijn! 
 
Activiteit 2: Levend Boter kaas en eieren  
Teken op de grond een rooster van 4 bij 4 vakken. Met 6 of 8 spelers vorm je 2 teams, de kruisjes 
en de rondjes. De spelregels zijn dezelfde als voor boter, kaas en eieren op papier. Om beurten gaat 
een van de spelers van elk team in een willekeurig vakje staan. Het team dat als eerste 3 van zijn 
spelers op een rij krijgt, scoort een punt. 
 
Activiteit 3: Geef het water door  
De kinderen hebben allemaal een beker (van plastic of van papier) met water. Ze staan in een rij 
achter elkaar. Het kind vooraan in de rij blijft vooruit kijken en giet zijn of haar beker naar achteren 
leeg. Het kind daarachter moet dit water opvangen in zijn of haar beker en doet vervolgens 
hetzelfde. 
 
vr 7 augustus 
De Kikker & Huizingaschool: 
Activiteit 1: Bingo 
Er wordt iedere keer één voor één een bal getrokken waarop een cijfer staat. Als een speler dit 
cijfer op de bingokaart heeft staan kan deze weggestreept worden. Een speler die als eerste een 
volle bingokaart heeft moet Bingo roepen om het spel te winnen en mag grabbelen! 
 
Activiteit 2: Graffiti kunstwerk 
Pak een oude doek of een groot papier. Maak met spuitkrijt je mooiste kunstwerk! 
 
Activiteit 3: Schminken 
Kinderen kunnen door medewerkers geschminkt worden naar een dier naar keuze. 



ma 10 augustus MEGA ACTIVITEIT 
De Kikker: 
Activiteit 1: Stokkenvangen 
Vang de stokken voor ze de grond raken, dus snel reageren! 
 
Activiteit 2: Bibberspiraal 
Beweeg langs de koperen buis, als je de bel hoort heb je de baan geraakt! 

 
Activiteit 3: Oud Hollands ringwerpen 
Met een ring gooien naar een plank met verschillende punten. Team met meeste punten is de winnaar. 
 

 
di 11 augustus MEGA ACTIVITEIT 
Staalmanpark & ’t Koggeschip: 
Activiteit 1: Flessen Hengelen 
Probeer de kegels met de hengels op te vissen. 

 
Activiteit 2: Bussen lopen/blokken lopen 
Race tegen elkaar, wie is het snelst op de blokken bij de eindstreep? 
 
Activiteit 3: Gatenkaas 
Trek aan de touwen en beweeg de bal tussen de gaten naar boven. Aan 2 kanten te gebruiken, dus ook 
tegen elkaar. 

 
 
 
wo 12 augustus MEGA ACTIVITEIT 
De Kikker & Huizingaschool: 
Activiteit 1: Kruiwagenspel set 4 wielen 
Een team bestaat uit een ligger en een duwer, samen zijn zij de kruiwagen. 
De ligger houdt het wiel vast, de duwer houdt de ligger vast bij de benen. Loop/rol nu samen zo snel moge-
lijk het parcours af, in elk geval sneller dan het andere team! 

 
Activiteit 2: Dartspel 2,5 meter 
Met een plakbal gooien, wie scoort de meeste punten? 

 
 
Activiteit 3: Kruipnetten 
Het hele team moet zo snel mogelijk onder het net door. 
In elk geval sneller dan het andere team. 

 
 
do 13 augustus MEGA ACTIVITEIT 
Staalmanpark & ’t Koggeschip: 
Activiteit 1: Water helmenrace 
2 teams proberen water te dragen op hun helm, niet morsen! 

 
Activiteit 2: Bibberspiraal 
Beweeg langs de koperen buis, als je de bel hoort heb je de baan geraakt! 
 

Activiteit 3: Zaklopen 



Probeer al huppelend zo snel mogelijk de eindstreep te halen, daar gaat je collega verder, tot het hele team 
geweest is. Welk team is sneller? 
 
 
vr 14 augustus MEGA ACTIVITEIT 
De Kikker & Huizingaschool: 
Activiteit 1: Bingomolen 
Met 90 ballen en 100 kaartjes. Plankje om de ballen op te leggen. Helemaal compleet dus, helemaal 
gezellig! 

 
Activiteit 2: Handboogschieten: Een echt grote ( 140 cm) en krachtige boog om ver te schieten. 
Wel veilig, we gebruiken pijlen met plastic dop. 

 
Activiteit 3: Rups spel 
Tussen de mat staan, Probeer met je team sneller vooruit te komen dan het andere team. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


