
4 Bouw een geheime hut

Nodig: grote dozen (even ophalen bij de  
supermarkt). Daar maak je met kussens, kleden, 
stoelen en tafels in een handomdraai een  
geheime hut van. Beschilder de dozen naar  
eigen fantasie. Bouw de hut zo dat de ingang 
van buitenaf niet te zien is. Wat is er in de gehei-
me hut allemaal te doen? Dat mag je ook  
verzinnen. En natuurlijk geef je een openings-
feestje in de hut met een hapje en een drankje.

2 Een flitsende fotoshoot

Trek de kledingkasten en kapstok 
leeg. Plunder de verkleedkist.  
Kortom… maak er een letterlijke 
‘klere-boel’ van. Wie trekt de  
gekste, verrassendste of meest  
bijzondere kledingcombinaties 
aan? Je kunt je ook nog schminken 
voor extra fun. Maak overal foto’s 
van en print de allerleukste  
resultaten. Daar kun je de kamer 
mee oppimpen.

3 Geluiden vangen

Nodig: één of meerdere mobiele telefoons. 
Om de beurt lopen de deelnemers door het 
huis om ergens een geluid op te nemen. Dat 
kan van alles zijn: het openen van een raam, 
de stralen van de douche, het doortrekken 
van de wc enz. Probeer het zo moeilijk mogelijk 
te maken voor anderen, want zij moeten  
raden welk geluid het is. Maak er eventueel 
een wedstrijd van. Wie raadt als eerste vijf  
geluiden goed? Bedenk van tevoren een prijs 
die de winnaar met iedereen kan delen.

1 Stil wat ligt er op mijn bil? 

Elke deelnemer krijgt vijf minuten de 
tijd om op de benedenverdieping 
rustig rond te lopen. 
Opdracht 1: kies in je hoofd vijf  
voorwerpen uit die je straks na  
elkaar op de billen van een van  
de deelnemers kan leggen. 

Opdracht 2: (zonder praten uitvoe-
ren) Om de beurt gaat een van de 
deelnemers op zijn buik liggen. Hij 
doet daarna zijn ogen dicht. Daar-
na mogen de anderen iets op zijn 
billen leggen. Hij moet raden wat 
het is. Bijvoorbeeld: ‘Ligt er een  
kussen op mijn bil?’ Goed? Dan 
krijgt deze deelnemer één punt. 
Wie raadt de meeste voorwerpen?

5 Bak ze bruin, bak een drol

Zoek op internet naar een makkelijk 
recept voor het bakken van bruine 
koekjes. Gevonden? Maak dan  
van het koekjesdeeg drollenkoekjes. 
Zo echt dat je er bijna niet in durft 
te bijten. Liever iets anders bakken? 
Dan zijn dino-koekjes, monsterkoek-
jes of liefdeskoekjes ook leuk  
natuurlijk. Of wat jij zelf verzint.  
Succes!

Hard aan de opdrachten voor school gewerkt? Top! Maar vergeet niet 
om ook te ontspannen. Want als je lekker bent uitgerust door even 

iets anders of geks te doen, presteer je daarna weer dubbel zo goed!

6 De grote ballonnendans 

Ga in een cirkel staan. Eén van jullie 
gaat in het midden staan. Gooi de 
ballon over zonder dat de ander 
deze kan pakken. Zodra je de  
ballon gooit, geef je een opdracht: 
draai een rondje, spring als een  
kikker of doe alsof je vliegt. Ieder-
een moet deze opdracht uitvoeren.  
Lukt het jullie de ballon over te  
gooien zonder dat de ballon de 
grond raakt?  
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