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Samen spelletjes doen 
Op 20 april worden op veel scholen de Koningsspelen  gehouden. Hoe leuk 

is het om met je peuters en (bijna) kleuters ook wat spelletjes te doen? Zet 

hen een zelfgemaakte koningsmuts op, die ze ook mee naar huis kunnen 

nemen voor de aubade op koningsdag! En wie weet… misschien hebben 

ook jouw kinderen in de naschoolse opvang ’s middags ook nog inspiratie!  

Spel met de oranje ballon 
Voor de oudere kinderen: 
2 Kinderen klemmen een oranje ballon tussen hen in (ter hoogte van de buik). Ze lopen hiermee een 
parcours. Lukt dit zonder de ballon te laten vallen?  

Voor de jongere kinderen: 
Laat de kinderen de ballon gooien en daarna proberen te vangen. Laat ze met de ballon vast om 
‘hindernisbaantje’ lopen. Bijvoorbeeld om de pionnen heen, over het krukje klimmen et cetera.   

Ballontrappen 
Blaas de ballonnen op en bind ze met een touwtje om je enkel. Alle kinderen hebben een ballon. Ze 
proberen de ballon van een ander stuk te trappen. Wie blijft over?  

Kroontje doorgeven 
De kinderen staan in een rij. Het laatste kind heeft een kroon op zijn/haar hoofd. Dit kind zet de kroon 
op het hoofd van het kind voor zich. Daarna rent hij/zij snel van achter naar voor en sluit vooraan in de 
rij aan. Het kind dat nu de kroon op zijn/haar hoofd heeft zet hem op het hoofd van degene voor zich 
etc.  

Voor de oudere kinderen: 
De hele groep moet een vooraf bepaalde eindstreep behalen. Eventueel kun je de tijd opnemen. 

Voor de jongere kinderen:  
Iedereen moet geweest zijn, voor het muziekje afgelopen is of hoeveel keer is iedereen geweest voor 
het muziekje is afgelopen? (tel met elkaar het aantal keren). 

Oranje spekjes happen (oudhollands koek happen) 
Hang spekjes aan een touwtje. De kinderen doen de handen op de rug en proberen de spekjes van het 
touw te happen. 

 

 

 



 
THEMA:  
KONINGSDAG  

2017 - Gastouderbureau Kinderoase B.V. © 

 

 

Stokpaardje rijden 
Zet een leuk parcours uit en lig dit op een stokpaardje af. Hoe snel ben je? 

Ezeltje prikje 
Print een afbeelding van Willem-Alexander uit. Prik deze op een prikbord of hang hem op een 
magneetbord dat je buiten kunt zetten. Print ook een kroontje uit. Blinddoek de kinderen één voor 
één. Kunnen ze het kroontje op het hoofd van Willem-Alexander prikken/hangen? 

Vlaggenstok (voor de oudere kinderen) 
Iedereen staat in een kring. Eén kind loopt om de kring met een rood-wit-blauw vlaggetje in de hand. 
Dit kind houdt op een gegeven moment de vlag tussen 2 personen in. Deze 2 kinderen rennen zo snel 
mogelijk, in tegengestelde richting, om de kring heen. Als ze elkaar tegenkomen moeten ze elkaar een 
hand geven. Wie is het eerst terug bij de vlag? Dit kind mag nu om de kring lopen. 

Stoepkrijten 
Maak een mooie koninklijke tekening. De kinderen kunnen de koning of koningin tekenen, de gouden 
koets, kroontjes, vlaggetjes...  

Kroontjesloop 
Teken een aantal kroontjes op grote stukken karton (zo stevig mogelijk, bijv. karton van een doos). 
De kroontjes liggen in een rij op de grond. De kinderen staan op de kroontjes. Er moet één kroontje 
overblijven, hier staat niemand op. Het laatste kind pakt dit kroontje en geeft het door naar voren. Nu 
kan het kind dat vooraan staat op dit kroontje stappen en kan de hele rij een plek opschuiven. Het 
laatste kind pakt opnieuw het vrijgekomen kroontje op en geeft dit door naar voren. Etc. Hoe snel ben 
je aan de overkant?  

Oranje was buiten hangen 
Speel een wedstrijdje oranje was ophangen! Wie heeft de oranje kledingstukken het snelst aan de 
waslijn gehangen? 

Oranje kimspel 
Verzamel een heleboel oranje voorwerpen. De kinderen mogen hier even naar kijken. Daarna doen ze 
de ogen dicht. Er wordt iets weggepakt. Wat is weg?  

Kroontje leggen 
In plaats van een zakdoekje, wordt er een kroontje gelegd.  

 


