
6

Buitenspeeldag 2021: ravot je rot  
met onze buitenspeelbingo!

Jammer genoeg kunnen we ook dit jaar geen grootse 
buitenspeeldag organiseren. Maar niet getreurd, als 
jullie niet naar de buitenspeeldag kunnen komen, 
dan komt de buitenspeeldag wel naar jullie!

Kan jij alle opdrachten volbrengen tegen 21 april? 
Bezorg ons foto's en filmpjes zodat we mee kunnen 
genieten!

@jeugddienst_sint_pieters_leeuw

jeugddienst.sintpietersleeuw

Tiktok@jeugddienst1 

jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be

SPEEL FLESSENVOETBAL 

Verdedig je eigen fles 
met water. Probeer de 
andere flessen om te 
stoten. De laatste speler 
met water in de fles wint!

MAAK INSECTEN OF EEN 
BLOEMENKRANS

… met materiaal dat je 
in de natuur kan vinden.

MAAK ZELF EEN PARCOURS 
OF ‘REIS-ROND-DE-WERELD’

En probeer het zo snel 
mogelijk af te leggen. 
Wie heeft de beste tijd. 

MAAK EEN BOWLINGBAAN

Een bal en 10 flessen 
gevuld met water; meer 
heb je niet nodig!

SCHRIJF JE NAAM

… met het materiaal dat 
je buiten kan vinden. 
Bloemen, takken, blaad-
jes, modder … als we het 
maar kunnen lezen!

HOU EEN PICKNICK

Tijd voor een vieruurtje? 
Neem wat lekkers mee 
naar buiten, plof je neer 
op een dekentje en 
geniet van de heerlijke 
buitenlucht!

BOUW EEN KAMP

Geen stokken of takken 
in de buurt? Met doe-
ken, wasknijpers en wat 
stoelen geraak je ook al 
ver ...

VERSIER JE BRIEVENBUS
VOOR DE POSTBODE

Laat je maar eens goed 
gaan!

MAAK EEN KATAPULT

Zoek een Y-vormige 
stok, een rekker en een 
stukje stof of leer. Knip 
de rekker in 2 stukken en 
maak 2 gaten in de stof. 
Nu nog knopen en de 
katapult is klaar! Probeer 
eens te mikken op een 
blikje (NOOIT op mens of 
dier!)

BROUW HEKSENSOEP

Jij kiest zelf wat er in zit. 
Maar niet écht drinken 
hé! ;)
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Buitenspeeldag tracker
De buitenspeeldag zet zich dit jaar in voor 365 dagen buitenspelen! 
De Buitenspeelbingo spelen op 21 april kan de kers op de taart zijn, 
maar we roepen ouders en kinderen op om het hele jaar buiten te 
spelen. 

Daarom deze tracker! Hang hem ergens op en kleur per buiten  
gespeeld uurtje, buitensportsessie, ontdekkingstocht in het bos ...  
een bolletje in! 

Lukt het jou om op een jaar tijd aan 1000 uren te komen? 

Wij zijn benieuwd! 


