
Elke dag 
aan de slag

Deel 2

Kwink voor thuis



Kwink voor sociaal-emotioneel leren

Voor een sociaal veilige groep!

Colofon

Teksten – Gerard van Midden (projectadviseur Kwink) en Wouter Siebers (projectleider Kwink)
I.v.m. het Coronavirus bieden de makers van Kwink tijdelijk lesmateriaal aan voor thuis. 
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Elke dag aan de slag!
Ga elke dag aan de slag met een leuk Kwink-spel.

 
Silent disco 
Nodig: smartphone of computer en een koptelefoon
Zoek samen minimaal vijf liedjes op YouTube. Vertel aan elkaar waarom je liedjes wel of juist 
niet mooi vindt. Schrijf de liedjes op een lijstje onder elkaar. Laat de silent disco beginnen! 
Om de beurt zet iemand de koptelefoon op en gaat dansen op het liedje dat hij luistert. 
De anderen proberen te raden welk liedje op staat. Als je het hebt geraden dans je samen 
verder, daarna wissel je van beurt. Swingen maar!

Schat zoeken 
Nodig: papier en een schat 
In dit spel zoek je samen een schat die verstopt ligt in je eigen huis. Verdeel het aantal mensen in 
je huis in groepjes zodat je voor elkaar een schat kunt verstoppen. Spreek een beginpunt af. Leg 
daar een briefje met het woord START neer. Vervolgens zorg je dat pijlen (die je op een lastig te 
vinden plek verstopt) de weg wijzen naar de schat. 
Tip: leg onderweg een aantal raadseltjes of opdrachten neer (bijvoorbeeld tien keer opdrukken). 
Vlakbij de schat leg je een grote X op de grond. Een echte schatkaart maakt het natuurlijk nog 
leuker.
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Elke dag aan de slag!
Ga elke dag aan de slag met een leuk Kwink-spel.

 
Time for magic
Nodig: muntje, glas of plastic doorzichtig bekertje, wit papier, doek. 
We leren je een munttruc. Zo maak je indruk op iedereen in huis. Natuurlijk 
is het belangrijk om eerst goed te oefenen. Allereerst plak je een stukje 
wit papier op de opening van een glas of plastic bekertje. Doe dit heel 
precies. Leg een wit papier op tafel. Als je de (beplakte) beker omgekeerd 
op dit papier zet moet het niet opvallen dat je een stukje papier op de 
beker hebt geplakt. Pak een doek en een muntje. Leg het muntje op het 
witte papier. Leg de doek over de beker. Zet de beker omgekeerd op het 
muntje en haal de doek weg. Het muntje is verdwenen! Je publiek gelooft 
zijn ogen niet. In werkelijkheid ligt het muntje onder het beplakte bekertje. 
Leg na je truc de doek weer over de beker heen en haal de beker van het 
muntje af. Het muntje is terug! Tip: maak een mooie koker van papier in 
plaats van de doek. 

Zeg het met stoepkrijt
Het is een lastige tijd voor veel mensen. Maak met stoepkrijt een grote 
tekening en schrijf daarbij een leuke tekst. Doe dit op een plek waar veel 
mensen die wel een beetje troost kunnen gebruiken het kunnen zien. 
Bijvoorbeeld in de buurt van een plek waar veel oudere mensen wonen. 
Overleg dit vooraf goed met je ouders. 

 Dag 2  



5 16Kwink is een methode van  voor inspirerend onderwijs

Kwink voor thuis Elke dag aan de slag - Deel 2

Elke dag aan de slag!
Ga elke dag aan de slag met een leuk Kwink-spel.

 
Kettingreactie I
Schrijf iemand uit je klas een leuke kaart. Vraag die persoon ook een kaart naar een klasgenoot te 
sturen. Belangrijk is dat hij op de kaart schrijft wie er al een kaart gehad heeft. Als de kettingreactie 
lukt krijgt uiteindelijk iedereen een kaart. Als je de klas online spreekt kan je je klasgenoten vragen 
om mee te doen.

Kettingreactie II
Een kettingreactie tussen voorwerpen betekent dat het ene voorwerp ervoor zorgt dat het 
andere voorwerp gaat bewegen. Sommige kunstenaars zijn daar echte kanjers in. Kijk voor 
inspiratie en veel lol dit filmpje https://www.youtube.com/watch?v=dsZP0iSWj_A en op het 
YouTube-kanaal van Joseph Machines. Probeer thuis zelf een eenvoudige kettingreactie te 
bouwen. Lukt het jou dingen te laten bewegen door maar één keer, bij de start, zelf iets in 
beweging te zetten. 
Tip: film het zodat je het aan klasgenoten kunt laten zien. 

Knip maar raak!
Zoek bijlage 1a en 1b op. Knip de Kwink-dieren uit. Maak daarna op een groot vel papier een 
vrolijk voorjaarslandschap. Geef alle Kwink-dieren een plekje. Maak er een echt feestje van! 
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Elke dag aan de slag!
Ga elke dag aan de slag met een leuk Kwink-spel.

 
Dobbelen wordt gooien of schieten!
Kies een gezelschapsspel met een dobbelsteen. Bijvoorbeeld: mens-erger-
je-niet. Maar… dit keer spel je het spel net even anders. Je gooit niet met de 
dobbelsteen maar schiet of gooit een bal om te bepalen hoeveel plaatsen je 
met je poppetje vooruit mag.
Teken vooraf een doel met zes vakken op een muur. In elk vak schrijf je één cijfer 
van de dobbelsteen. Je kunt de zes vakken ook op de grond tekenen en met 
een tennisbal vanaf een afstand de bal in een vak proberen te rollen.

Emotieplattegrond 
Nodig: zo groot mogelijk papier
Maak een plattegrond van je huis. Zorg dat elke kamer van jullie huis op de 
plattegrond komt te staan. Teken daarna een       op de plekken in huis waar 
jij je het fijnst voelt. Schrijf er klein onder waarom. Zijn er ook plekken waar je 
je soms      voelt? Teken die dan ook op je kaart. Ga met de plattegrond je 
gezinsleden af. Wat zijn hun favoriete en misschien minder favoriete plekken in 
huis? Verschilt dat van elkaar? Hang de plattegrond op een mooie plek in huis 
als je helemaal klaar bent. Wie raadt het juiste antwoord?
 

 
Spiegel! 
Deze oefening kun je alleen doen en vraagt veel concentratie. Je hebt 56 gezichtsspieren. Met deze 
spieren laat je zien hoe je je voelt. Meestal gebeurt dit onbewust. In deze oefening ga je hier juist heel 
goed op letten. Ga voor de spiegel staan en probeer te ontdekken wat de verschillende gezichtsspiertjes 
doen. Welke spieren kun je bewust aanspannen en welke bewegen automatisch mee?

De grote schermquiz
Tijdens de dagen thuis kijk je vast af en toe televisie of een serie op de tablet. Dit keer moet je extra 
goed opletten want na afloop krijg je moeilijke vragen. Hoe werkt het spel? Je kijkt met minimaal twee 
personen televisie. Eén persoon bedenkt tijdens het kijken moeilijke vragen over het programma. Als het 
afgelopen is proberen de anderen de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Wie heeft de meeste 
aantal vragen goed? Als je dit spel met z’n tweeën speelt wissel je na één ronde van rol. Na twee rondes 
kijk je wie de meeste punten heeft.  
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Bijlage 1a
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Bijlage 1b
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Onder het kopje Kwink-TV op de website vind je voor elke dag een leuke animatie. 

KWINK-TV

KWINK-TV

Nieuwe 
animaties 

toegevoegd
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Puzzelen
knip uit en puzzelen maar!

✃
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Puzzelen

Kwink-sudoku’s
Een sudoku gaat zó: in elk gekleurd vierkant zie je 9 kleinere vierkantjes. Daarin moet je negen 
verschillende cijfers van 1 t/m 9 schrijven. Dat lijkt makkelijk, maar let op: in de rijen van links naar rechts 
en van boven naar beneden (ook elke keer 9 vierkantjes) moeten óók allemaal verschillende cijfers 
komen.
Tip: doe het met potlood. Dan kun je een cijfer, als je je vergist, weer makkelijk uitgummen. Succes!

5 3

3 9 4

9 7 5 3 1

5 7 3 9

6 3 2 4 8

7 2 8 6

9 7 6 8 2

2 8 9

6 1 5

2 6 4 1 8

9 5 3 2 6

8 3 2 4 1

8 5 2 1 3 9

6 8 9 5 4

9 1 6 3 2 5

7 1 8 6 5

6 3 5 7 9

4 6 2 7 3

3 7 4 6 2

7 6 2 5 1

8 2 4 1 7 5

1 5 9 3 2 6

7 8 4 6 9

8 9 7 2 5 1

5 3 1 8 4 6

5 1 8 9 2

2 8 4 3 7
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1 9 8 2

9 4 1 2 6

5 3 8 9 1

1 5 2 7 6

6 2 5 7

9 4 6 3 1

8 2 7 6 5

2 8 5 1 7

5 6 7 4

7 4 3 1

4 2 5 9 3 7

1 8

7 6 8 4

1 2 6 3 4 5

2 5 1 7

6 9

9 5 3 6 7 8

6 9 3 1

Extra opdracht:
Maak een eigen sudoku voor iemand in jouw gezin.
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Puzzelen

Kwink-sprongen
Ken je de paardensprong van schaken? Een paard mag 1 stap naar voren en 1 schuin (diagonaal).  
Of 1 schuin en 1 naar voren. 
Kies een beginletter en spring dan met een paardensprong naar een volgende letter.  
Als je dat 7x goed doet, spring je een goed woord bij elkaar. Maar… dan moet  
je wel bij de goede letter beginnen en ook vanaf die eerste letter de goede  
kant (twee keuzes) op springen.
Tip: in elk vierkantje van negen vakjes staat een emotiewoord.

S W G

E T

E T K

E E G

I V

O G L

E K P

O W

E G T

A D K

N A

R B A

E I U

K G

G L K

B E G

I E

L D D
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D R A

A V

E S B

I F L

E D

A E G

R E S

T T

S E G

M G U

R U

H E I

F L V

E E

I D R

M S A

H T

E A C

O E T

S D

L N T

R B G

H E

B I E

O E I

D M

R E V

Extra opdrachten:
– Maak met een paar emotiewoorden uit de puzzels een kort rijmpje voor een van je gezinsleden.
– Maak zelf ook paardensprongpuzzels. Verzin eerst een paar woorden met acht letters. 
   Laat de puzzels oplossen door een van je gezinsleden.
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Lekker kleuren!
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© Kwintessens 2020

Les
4 BSO 4-12 jaar Kwink van de Week

Lekker kleuren!
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Lekker kleuren!
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Lekker kleuren!


