


Hallo!

Ben jij het ook al beu om elke dag naar TV te kijken? Of be-
gin je je al wat te vervelen nu er geen school meer is? Geen 
nood! Je hebt het perfecte boekje in handen om van de
paasvakantie een zalig leuke tijd te maken! Knutsel, speel, 
ontdek en kijk er op los.
Verschillende animatoren hebben speciaal voor jou dit 
boekje gemaakt zodat je je geen moment hoeft te vervelen 
in de vakantie. Speel, ontdek en maak vanuit je kot!
Heb je een opdracht gedaan? Laat het ons weten door een 
foto door te sturen naar speelplein@dilbeek.be of gebruik 
#speelpleinonline. Klaar met de opdrachten in dit boekje? 
Check www.speelpleinonline.be voor nog veel meer
spelen en leuke bezigheden!
Hopelijk zien we elkaar snel terug op het Speelplein!

Groetjes
Toet, Puk, Rikki, Draka, Lio en Cas
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1. België

Hallo! 
Ik ben de gele ballon en ik kwam vandaag in 
ons landje aan. Ik zag superveel kindjes die 
normaal naar het leukste speelplein gaan, 
maar die dit nu niet konden doen. Al die 
lieve kindjes waren een beetje verdrietig en 
daarom kreeg ik een idee.  Gaan we allemaal 
samen dansen op ‘Tjoe tjoe wa’? Ik hoop dat 
jullie je hiermee gaan amuseren en los kunnen 
gaan. 

2. Frankrijk

Ik kwam vandaag Frankrijk 
binnengevlogen en ik zag een heel 
hoge mooie toren bovenuit steken. 
Ik ging dus iets dichterbij en ik 
zag dat het de Eifeltoren was. Dat 
is dus een superhoge toren waar 
je op kan gaan. Maar hoe cool 
zou het zijn als je je eigen toren 
zou kunnen maken?  Maak jij een 
toren met potjes zo hoog als de 
Eifeltoren?



3. Griekenland

Huh, waar zijn we nu beland? Dit stond niet op mijn route , maar oké het ziet er hier euhm… 
heel euhm… actief uit. Ahaa daar is de vlam, de grote vlam van de Olympische spelen. Al die 
topsporters zijn hier natuurlijk aan het oefenen om de beste te zijn. Wat is jouw favoriete 
sport? Waar ben jij goed in? Laat mij dat maar is zien! Ik heb ook enkele opdrachtjes die 
jullie kunnen uitvoeren om te tonen hoe sportief jullie zijn. Als je ze allemaal goed hebt kan 
je de medaille kleuren, uitknippen, er een touwtje rond doen en dan kan je ze de hele dag 
rond je hals dragen. Komaan doe jullie best!

Opdracht 1:
Zoek samen met mama/papa/grote zus/grote broer/… naar leuke spulletjes en laat ze 
hiermee een parcours op maat maken voor jou. Nu is de uitdaging om dit parcours zonder 
vallen, of stoten goed uit te voeren! 
Ideetjes: ( kan zowel in de tuin als in huis) 
- met krijt iets op de grond tekenen
- met een bal iets omver gooien
- ergens onder kruipen ( tafel met doek rond?)
- kussens waar je van het ene kussen op het andere kussen moet springen
- over iets springen/stappen
- koprol 
- …

Opdracht 2:
Nu is het tijd voor wat oefeningen, hieronder zie 
je een paar bewegingen afgebeeld met telkens 
een nummertje bij. Zoek nu een dobbelsteen in je 
huis met de nummertjes 1-2-3-4-5-6, gooi telkens 
met de dobbelsteen en zoek het bijhorende 
bewegingskaartje. Nu moeten jullie het kaartje 
nadoen.

Opdracht 3:
Dansen maar! Dans op het liedje ‘ pinguïndans’. 
Ze vertellen je wat je juist moet doen. Goed zo! 
Hier een welverdiende medaille! 

Stap voor stap
Stap 1:
Los een half zakje gedroogde gist en een mespunt 
suiker op in ½ dl lauw water. Laat 10 minuten 
staan en roer tot een glad papje. Giet 125 g bloem 
in een grote kom en doe de gistoplossing erbij. Voeg er zout, 2 eetlepels olijfolie en wat tijm 
of rozemarijn bij. Kneed tot een elastisch deeg.
Stap 2:
Voeg nog wat olie toe als het deeg te droog is of wat extra bloem als het te kleverig is. 
Vorm een bal, leg die in de kom en dek af met een handdoek. Laat het deeg op een warme, 
tochtvrije plaats 45 minuten rijzen.
Stap 3:
Bestuif het werkblad met bloem. Rol het deeg uit met een deegrol en maak er 5 kleine 
pizza’s van. Snij 1 groene paprika in blokjes, snipper een klein rood pepertje (zonder de 
zaadjes) fijn.
Laat een klein blikje maïs uitlekken. Meng een klein blikje geconcentreerde tomatenpuree 
met 2 x de hoeveelheid water in een pannetje, warm op en breng op smaak met peper, zout 
en rozemarijn.
Stap 4: 
Leg de pizzabodems op een met bakpapier beklede bakplaat. Lepel er wat van de saus over 
en versier met de stukjes paprika, een rood pepertje en maïsblokjes naar smaak.
Stap 5:
Strooi er nog wat geraspte mozzarella over en zet 12 à 15 minuten in een voorverwarmde 
oven van 180°C tot de kaas mooi gegratineerd is.

Klaar! Wat een pizzabakker is dat - denkt de gele ballon -  en dat ruikt zo lekker! Moest je al 
de ingrediënten niet in huis hebben dan kan je ook een pizza maken met blaadjes en takjes 
van in je tuin. Deze kan je natuurlijk niet opeten maar het blijft wel even leuk!

4. Italië

De Gele Ballon zet zijn tocht verder. Hij vliegt over bergen, over zee, hij ziet sneeuw en 
zon. Na uren vliegen komt hij aan in een land waar ze graag pizza eten en rijden op grappige 
brommertjes. Ze noemen het Vespa’s! De gele ballon vliegt een stukje verder en blijft haken 
aan een olijfboom.  Je kan op slechte plaatsen blijven vaststeken, denkt de ballon.  Laten 
we hier dan maar een tijdje blijven!
Pizza maken met mama en papa (zorg dat mama en papa in de buurt zijn, we willen niet dat 
je je verbrandt  aan je lekkere pizza!)

Benodigdheden 4 pers.
- mozzarella 
-1 groene paprika 
- 1 zakje droge gist
- ½ dl lauw water
- eventueel drupje olie
- tijm of rozemarijn
- snuifje zout
-1 blikje maïs
-1 blikje tomatenpuree
-125g bloem
-2 el olijfolie
-1 mespuntje suiker
-1 rode chilipeper
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5. Afrika 

De gele ballon voelt dat er wind komt opzetten en komt los uit de olijfboom in Italië. Hij 
vliegt verder en verder tot hij vanuit de verte een olifant en een leeuwin ziet. De leeuwin 
is een wandeling aan het maken met haar jongen tot het kleinste jong de gele ballon 
ziet. Ze grijpt naar de ballon en speelt met hem. De gele ballon wordt door elkaar 
geschud en lacht want het kleine leeuwtje kietelt hem. Ik blijf hier nog even, 
denkt de gele ballon! Ga op safari in de savanne van het mooie Afrika:
Als je op safari gaat, heb je zeker een verrekijker nodig om alle dieren te spotten!

Stap per stap:
- Schilder de twee kokers wit en laat ze goed drogen.
- Pak het doosje strak in met het zwarte papier.
- Knip uit het overgebleven zwarte papier twee gelijke stukken van 21 cm X 8 cm.
- Wikkel om beide wc-rolletjes een zwarte strook, waarbij je de strook tegen één van de  
  twee uiteinden legt.
- Plak het zwarte papier vast met een plakbandje.
- Plak aan beide lange zijden van het rozijnen doosje een strookje dubbelzijdig plakband en 
  plak het doosje in het midden van de beide rolletjes vast.
- Plak het touwtje aan de beide rolletjes. 
-Leg aan de binnenkant van de rolletjes een dubbele knoop en klaar is de stoere verrekijker.

Wauw nu heb je een verrekijker! Nu kan je de kleinste en verste diertjes zien! Ga de tuin in 
en zoek zoveel mogelijk diertjes met je zelfgemaakte verrekijker! Hoeveel kan jij er vinden?

Benodigdheden:
- 2 wc rolletjes  - zwart papier
- witte plakkaatverf   - plakband
- penseel   - dubbelzijdig tape
- touw    - leeg rozijnendoosje
- lat    - potlood
- schaar

6. China 

De zon gaat onder in de savanne. Het speelvriendje 
van de gele ballon wordt moe. Mama leeuw roept 
hem bij haar om zijn tandjes te poetsen. Gele ballon 
vliegt verder. Hij reist en reist tot hij een hele, hele 
lange muur ziet. De Chinese muur roept hij uit! Hij 
vertraagt en blijft even hangen in een bloesemboom. 
Chinese stokjes
Ga de tuin in en zoek twee stokken. Als je je stokjes 
gevonden hebt, ga je met de stokken dingen proberen 
te grijpen. Net zoals Chinezen dat doen met hun 
eten. Maak echte Chinese tekens.

Benodigdheden:
-Zwarte verf die uit de kleren gaat
-Een groot wit blad 

Stap per stap:
In China schrijven ze met zwarte inkt. Ze maken mooie Chinese tekens na en dat gaan wij 
ook doen. Neem je blad papier en penseel en teken maar na wat er op de rug van de Chinese 
man staat!

7. Noordpool

De bloesems in de boom beginnen de gele ballon te kriebelen. Hij 
heeft er genoeg van en vliegt verder naar de ijskoude Noordpool. 
Daar ziet hij zichzelf in het ijs. Hij besluit hier even te rusten!  
‘t Is hier wel heel koud denkt hij bij zichzelf. 
Doe zoveel mogelijk aan. Op de Noordpool is het superkoud. 
Daarom dragen ijsberen zo een dikke witte bontjas als ze naar 
buiten gaan!
Ga op zoek in je kleerkast en doe zoveel mogelijk laagjes kleren 
aan. Hoe meer je aandoet, hoe meer je zal lijken op een grote 
sneeuwbal!
Lekker gezonde ijsjes maken met mama en papa.

Benodigdheden: 
- Perensap 
- Pakje aardbeien

Stap per stap:
Schenk water bij het perensap totdat je de juiste verhouding hebt.
Doe een paar plakjes aardbeien in het vormpje. Schenk het sap erbij tot aan de rand. Voeg 
nog een plakje aardbei toe.
Zet het vormpje in de houder en zet het stokje er in. Ga zo door totdat alle vormpjes 
gebruikt zijn of maak ook andere smaken waterijsjes.

8. Amerika

Wooowww hier in Amerika zie ik heel veel beren! Zo van die 
grote bruine beren. Zou jij samen met mij op berenjacht willen 
gaan? Laat mama of papa thuis een beer verstoppen en dan gaan 
we die samen zoeken. Als dat geen leuk idee is!

9. Rusland 

Amai! Dit is echt wel een heeeel groot 
land. Ik ben er van onder de indruk! 
Hebben jullie ooit al zo een groot land 
gezien? Ik denk niet dat we de tijd hebben 
om hier helemaal door te reizen, maar we 
kunnen de belangrijkste deeltjes doen. 
Misschien moeten we onze route vast 
leggen, zo ziet iedereen waar we geweest 
zijn.
Dus daarom vraag ik van jullie; maak een 
klerenketting doorheen heel jullie huis. 
Dit houdt in dat je kleertjes uit moet 
doen/ of in je kast gaan zoeken naar 
leuke kleding. Leg dit allemaal naast 
elkaar en maak zo een groot mogelijke 
klerenketting. 



11. Spanje

Olé olé ! Welkom in het fantastisch zonnige Spanje, hier wil iedereen toch op vakantie ? 
Ik voel mij hier zo zalig vrij. Mooi weer, lieve mensen, veel dans en muziek op de straten. 
Misschien moeten we ook eens een muziekinstrument maken? Dan kunnen we in deze 
donkere tijden wat muziek maken op straat, zo toveren we een lach op ieders gezicht. 
Hieronder vind je een stappenplan om een muziekinstrument te maken ( vraag hulp aan een 
volwassenen en wees maar creatief!). Nadat je een mooi instrument hebt gemaakt kom ik 
is rondvliegen rond jullie huisjes en wil ik jullie buiten allemaal veel muziek horen maken. 
ADIOS!

Wat heb je nodig:
- lege wc-rollen
- verf of stiften
- droge rijst of steentjes ( kleintjes)
- lijm
- afdekpapier/ aluminium / gekleur papier…
- plakband

10. Brazilië

De gele ballon heeft het nu wel heel koud, hij 
ziet niet meer geel maar blauw en bibbert. 
Hij vliegt snel verder en hoort opeens luide 
muziek. Hij zakt en belandt in een groot 
feest! Carnaval in Rio. Overal verklede 
mensen en feest! Maak een echt 
Carnavalsmasker.
Stap per stap:
Knip dit masker uit en kleur 
het, verf het en versier het!

Verzin een dansje en dans 
het voor mama en papa! 
Zorg ook voor een echte 
feestelijke outfit en zet je 
zelfgemaakt masker op.

1. Verf de wc-rollen in je lievelingskleur ( of je kan 
het ook versieren met stiften indien je geen verf ter 
beschikking heb)
Zorg ervoor dat de wc rol goed kan drogen.

2. Zorg dat het uiteinde van de wc-rol bedekt is 
zodat er niks kan uitvallen
Dit kan met het aluminium folie/gekleurd papier/
afdekpapier/… hang het stevig vast met plakband. 

3. Doe de droge rijst of steentjes in de wc rol.
Doe het niet te vol zodat er genoeg ruimte is om te 
bewegen.

4. Doe nu ook de andere kant van de wc- rol dicht 
zodat er niks uitvalt als je beweegt.
Hierna kan je het altijd nog verder versieren met 
dingen die je thuis vind! Wees vooral heel creatief.



12. Egypte 

Waar zijn we nu beland? Zoveel grote euhm… gebouwen? Wat zijn dat eigenlijk? Weet je 
het?.... jaaa juist piramides! Typisch aan egypte natuurlijk. Maar door al de wind is de 
piramide ingestort… de Egyptenaren weten niet wat ze nu moeten doen, maar misschien kan 
jij ze wel helpen? Vraag hulp aan een volwassenen om de stukjes uit te knippen en probeer 
dan zelf de piramide terug juist in elkaar te steken, als dat je gelukt is krijg je van de 
Egyptenaren een echt diploma! 

13. Hawaï

Olaaaaa! Wat is het hier mooi, zoveel bloemen, kleuren en lachende 
mensen. Ik wordt hier direct vrolijk van! Bij ons zijn er ook veel 
kleurijke bloemen, alleen moet je er wat beter achter zoeken. Pak 
een volwassen persoon mee naar buiten en ga samen bloementjes 
plukken, verzamel ze allemaal. Nadien kan je hier een mooie 
bloemenkrans van maken. Hier zie je een voorbeeldje...

14. Dromenland

Vandaag kwam ik aan in Dromenland. Het is hier supermooi! Ik zie overal blije kindjes die 
samen spelen en heel veel plezier maken. Ik zou hier wel voor altijd willen blijven! Ooh daar 

zie ik kindjes die op kamp zijn en supercoole kampen aan het bouwen zijn. Bouw 
  jij ook jouw eigen kamp met kussens en lakens? Dan kunnen we nadien samen  
  verder dromen in ons kamp en de gekste dingen doen! 



www.speelpleinonline.net

DE PAASVAKANTIE WAS 
NOG NOOIT ZO LEUK! 

ONTDEK, KIJK EN SPEEL MET ONS ONLINE MEE 
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