
 

Koningsspelen voor thuis 
Als de school deze week gewoon open was geweest, zouden we gezellig met             

z’n allen mee hebben gedaan aan de jaarlijkse Koningsspelen. Helaas moeten           

we nu allemaal thuis blijven, dus hebben we een aantal leuke spelideeën voor             

thuis bedacht. En meedoen is makkelijk, je kunt ze gewoon thuis doen. Met je              

vader, moeder, broer of zus; binnenshuis en buiten in de tuin.  

Doe je ook mee?  
Voordat je met de spellen kunt beginnen, moet er natuurlijk wel goed ontbeten worden. De               

dag start je daarom met Koninklijk Oranje Ontbijt. Misschien kun je je prinsessenjurk aan of               

je koningscape? En helemaal passend bij het oranje-thema zijn lekkere mandarijntjes of            

sinaasappels. De tafel kun je extra feestelijk maken met oranje of rood-wit-blauwe spulletjes             

die je in huis hebt. Tips voor je ouders: 

1. Hul je huis in oranje. Ga voor oranje vlaggetjes of oranje slingers en trek een oranje                

shirt aan. Zet een paar bossen oranje tulpen neer. 

2. Mix het oranje met decoratie in rood, wit en blauw. Kies bijvoorbeeld voor ballonnen              

in deze kleuren. 

3. Versier het ontbijt. Zet bijvoorbeeld oranje vlaggetjes of Nederlandse vlaggetjes in           

de broodjes. 

 



 
De Koningsspelen starten we op school altijd met een leuk lied en een dans, maar eerst gaan                 

we natuurlijk opwarmen. Bekijk hiervoor dit filmpje en kom in beweging! 

Het Koningsspelen lied van dit jaar heet “Hand in hand” en zou in maart uitkomen, maar nu                 

we elkaar even geen hand kunnen geven, starten we de Koningsspelen Thuis met het lied               

van vorig jaar: Pasapas. Ken je het dansje nog? Dans dan natuurlijk mee! Klik op deze link en                  

vergeet niet het geluid lekker hard te zetten! 

De spelletjes 
Op de volgende pagina zie je de uitleg van 8 leuke spellen om thuis te doen. Om goed                  

voorbereid te zijn, vind je hier het overzicht van wat je allemaal nodig hebt. Deze spulletjes                

hebben jullie vast ook in huis: 

● ballonnen 

● stopwatch 

● stoepkrijt 

● 3 balletjes om mee te gooien  

● 2 emmers 

● spons 

● plastic bekertjes 

● spulletjes uit de tuin (gieter, tuinstoel, emmer, enz.) 

● 2 rackets (voor badminton of tennis of beachball) 

● (afwas)teil met water 

● snoepjes (in een papiertje) 

● papieren vliegtuigje 

Jouw scores kun je noteren op het scoreblad (zie verderop). Wij vinden het natuurlijk              

superleuk om te zien hoe jij de spellen hebt gedaan, dus een foto van jouw scores of jezelf in                   

actie ontvangen we graag via Social Schools!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xfALnyRhA1s
https://www.youtube.com/watch?v=Ux2SYiBtrLM


 

 

 



 
 

Scoreblad van:  
Spel 1: In de lucht  

 

Spel 2: Puntenknaller  
 

Spel 3: Waterdragers  
 

Spel 4: Bedienden  
 

Spel 5: Overgooien  
 

Spel 6: Snoephappen  
 

Spel 7: Bekergooien  
 

Spel 8: Super piloot  
 

 

 



 
Om de Koningsspelen een beetje feestelijk af te kunnen sluiten, delen we graag dit              

smakelijke recept voor echte oranje cupcakes. Let wel goed op: de oven is heet, dus vraag je                 

vader of moeder om toestemming en hulp. 

 

 

 

Eet smakelijk! 
En een hele sportieve en gezellige Koningsspelen Thuis gewenst!  

Groetjes van de juffen en meesters op De Catamaran. 

 

 

https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R1079234/oranje-frambozencupcakes

