
Bespreek schrijfpatroonkaart 9A en toon de schrijf-
beweging (kronkelende lijnen) op de kaart. Zet de 
schrijfpatroonkaart op een goed zichtbare plaats 
als geheugensteuntje.   

SPOOK

WAAR IS MIJN SPOOK  
NAARTOE?

Boe, boe, boe!
Waar is mijn spook naartoe? Hij vliegt supervlug

op mijn schoen en weer terug.
… op mijn hoofd en weer terug.
… onder mijn trui en weer terug.
… op mijn voet en weer terug.

… achter mijn rug en weer terug.

SPOKENLIED
 

Van boven naar onder,
van hier naar daar.
Soms vlieg ik hoog,
soms vlieg ik laag.

Van boven naar onder,
van hier naar daar.

Ik laat je vast schrikken.
Dat doe ik zo graag!

BOE!

• Schrijfpatroonkaart 9 - Spookjes

• Spokenlied - cd 1, nummer 14

• Waar is mijn spook naartoe? - cd 1, 
nummer 15

• Beweegkaart 18
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GROOT BEWEGEN

 l nvorming - basisbewegingen  
doorgaande  

gebogen  
lijnvorming 

 
bewegingsritme 

aanpassen   
start-stop  

vaardigheid

Activiteit

Laat het ‘Spokenlied’ (cd 1, nummer 14) horen. De kinderen zijn spoken en vliegen kronkelend op het 
ritme van de muziek door de ruimte. Ze vliegen hoog en laag. (Zie domein Lichaam) Bij het woord 
‘BOE’ staan de kinderen even stil en roepen luid mee. Daarna vliegen de kinderen opnieuw kronkelend 
door de ruimte.

Herhaal het lied en de bewegingen regelmatig als tussendoortje.

SCHUIMSPOOKJES

Zie doelen ‘Groot bewegen’ en ook

 
bilateraal  

coördineren   

middenlijn  
ontdekken en 

kruisen
  

links-rechts  
differentiatie

 
ritmische teken- 

bewegingen

Wat heb je nodig?

• Scheerschuim, een spiegel, grote placemats 

Bord en krijt

Activiteit

Laat het ‘Spokenlied’ (cd 1, nummer 14) 
horen. De kinderen wrijven scheerschuim 
open met beide handen. Stimuleer hen om 
grote bewegingen te maken.  
Bij het woord ‘BOE’ roepen de kinderen luid 
mee en blijven ze even onbeweeglijk staan. 

63

krullenbol_activiteitenbundel_BCherfst_opmaak.indd   63 31/08/17   12:46



Daarna laten de kinderen hun handen opnieuw door het 
schuim glijden. Dit herhalen ze enkele keren.
Laat het lied gerust meermaals aan bod komen.
De kinderen tekenen ook krullende, doorgaande 
lijnen met de vingers.
Laat hen ook eens rond de tafel stappen, terwijl 
ze met de handen door het schuim wrijven of met 
de vingers krullende lijnen tekenen. 

• Geef de kinderen voldoende tijd om vrij te  
experimenteren. Laat hen ook andere lijnen  
en vormen in het schuim tekenen.  

• Geef elk kind twee washandjes om de tafel schoon  
te maken. Zo wordt het tweehandig bewegen opnieuw gestimuleerd.

• De krullende doorgaande lijn kan ook met krijt op het bord getekend worden. 
• Gebruik schrijfpatroonkaart 9B als basis voor deze activiteit.

SCHR FPATROONKAART 9B

Kleef het blad op een groter blad of bescherm de tafel of wand zodat spontane schrijfbewegingen 
niet afgeremd worden. Jonge kinderen moeten nog volop kansen krijgen om groot te bewegen met 
een sturing vanuit de schouders en ellebogen. 

Doelen en activiteit, zie ‘Schuimspookjes’, pagina 63 - 64.

Zet het ‘Spokenlied’ (cd 1, nummer 14) op. De kinderen nemen in beide handen een vetkrijtje en 
tekenen krullende doorgaande lijnen over het volledige blad. Bij het woord ‘BOE’ roepen de kinderen 
luid mee. Daarna nemen ze twee nieuwe kleuren en herhalen ze de krullende doorgaande lijnvorming. 
Laat het lied gerust meermaals aan bod komen.

De kinderen leggen op voorhand  
enkele vetkrijtjes binnen handbereik  
klaar.
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SPOOKJES VOELEN

Een kind ligt op de grond met 
gesloten ogen. Een ander kind 
legt voorzichtig ergens op het 
lichaam een spook (een wit 
doekje, eventueel met een kopje 
en twee ogen) neer. Kan het kind 
raden waar het spook ligt? Je 
kan ook werken met meerdere 
spoken. 

SPOKENUUR

Voorzie voor elk kind een wit 
doek (ongeveer 1 m²). De 
kinderen lopen wapperend met 
hun doek door de ruimte. 
Gebruik het ‘Spokenlied’ (cd 1, 
nummer 14) als sfeerschepper. 
Als de muziek stopt, verstoppen 
ze zich zo snel mogelijk onder 
hun doek en blijven onbeweeg-
lijk zitten. Wordt er een lichaams-
deel genoemd, dan moeten de 
kinderen het genoemde li-
chaamsdeel onder het doek 
verstoppen. De kinderen kunnen 
ook per twee werken en  
lichaamsdelen bij elkaar  
verstoppen. 

SPOOK

Laat je vingers als een spook 
door de ruimte dansen (beweeg-
kaart 18).

VOELSPOOKJES 

Vul telkens twee witte wegwerp-
handschoenen met hetzelfde 
materiaal (bv. rijst, bonen, 
kussenvulling, bloem, suiker, 
maïs). Leg een knoop in de 
handschoenen en teken of kleef 
er twee oogjes op.  
Kleef eventueel gekleurde 
stickers op de achterkant als 
controlesysteem. 

Leg de voelspookjes op de tafel.  
De kinderen gaan op zoek naar 
de bij elkaar horende paren. Dit 
is een goede opdracht om de 
tactiele discriminatie te oefenen.
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VERSTOPPERTJE

De kinderen zijn spoken en 
verstoppen zich ergens in, onder, 
achter … 
De spokenvanger (leerkracht of 
kind) gaat op zoek naar de 
spoken.

BOE, BOE, BOE, 
WAAR IS MIJN 
SPOOK NAARTOE?

Zet het versje ‘Waar is mijn 
spook naartoe?’ (cd 1, nummer 
15) op. De kinderen laten tijdens 
het versje hun wijsvinger (spook) 
door de lucht vliegen. Ze luiste-
ren goed waar het spook zich 
verstopt en voeren de juiste 
beweging uit. Wissel na elke 
strofe van hand. Laat afwisselend 
de linker- en rechterwijsvinger 
door de lucht vliegen. 
Extra: Teken twee oogjes op de 
wijsvingers van de kinderen of 
laat de kinderen een stukje witte 
stof over de wijsvinger leggen. 
Met een haarelastiek maak je het 
spook gemakkelijk vast.

SPOKENBOWLING

Voorbereiding: Maak spoken 
door doekjes over houten 
blokken of flessen te leggen en 
vast te maken met een elastiek. 
Versier eventueel met donkere 
knopen voor de ogen of teken er 
ogen op. 
Spel: De kinderen proberen 
gericht ballen naar de spoken te 
rollen. In hoeveel beurten wor-
den alle spoken omvergerold? 
Probeer het record te verbreken. 
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