
KABOUTERDAG 

   24-2-2000 

 

 

Het is de bedoeling dat deze dag, hoe kan het ook 

anders, geheel in het teken staat van kabouters, want 

wij weten zeker dat ze bestaan. 

 

De dag zal gevuld worden met binnen- en 

buitenactiviteiten (Hopend dat de weerkabouters geen roet in 

het eten gooien.) 

 

Voor de begeleiders gelden een paar spelregels: 

 

- Bij ieder spel staat een tijdsduur, je moet je daar aan 

houden, mocht je eerder klaar zijn doe je een greep uit 

de meegeleverde rugzak. 

 

- Probeer groep 4 zoveel mogelijk als  groepsaanvoerders 

te gebruiken, zij kunnen het beste lezen en 

antwoorden opschrijven bij de opdrachten. 

 

 

- Mocht er onverwachts iets gebeuren, kun je gebruik 

maken van de “vliegende” kabouters( Joop, Anita en 

Marga )  zij zullen proberen alles zo vlug mogelijk op  

te lossen. 

 

 

 

 

 

 

 



Hieronder volgen de spelletjes, de uitleg vind je op 

iedere kabouter die bij het spel staat. 

 

1. Doorgang van de kabouters ( in de gymzaal)  

m.b.v. krantencirkels banen de kabouters zich een weg 

naar de overkant.  

 

2. Trekpop maken ( in groep 1 en 2 )  

de voorgekleurde kabouters worden uitgeknipt en aan 

elkaar gezet met splitpennen. 

 

3. Pleintekenen, (buiten of bij regen in de grote leshal) 

aan het eind van de dag zien we op het schoolplein 53 

kabouters. (Bij slecht weer in school met een rol behang.) 

 

4. Dia’s ( in groep 4) 

een heus verhaal over kabouters vertelt door…. 

 

5. Wind breng de baard terug (in groep 3) 

d.m.v. kranten wapper je de baard op zijn plaats. 

 

6. In het hol van Grompie (buiten bij het klimrek of in de 

deuropening van groep 3) 

probeer zonder dat je getikt wordt door de opening te 

komen. 

 

7. Eten zoeken in het bos (buiten of de gymzaal) 

vul een voorraaddoos met eten voor later. 

 

8. Voorleeshoek, (in de grot in de kleine leshal) 

onder het genot van drinken en wat lekkers luisteren 

naar een verhaal van…… 

 

9. Kijkdoos maken, (in de droomhoek of aan de kant 

van Theresia) 



m.b.v. een schoenendoos maak je een eigen kabouterbos. 

 

10. Het groot kabouterpad, (veranderd bij slecht weer in een 

binnen programma) 

samen  aan de wandel en onderweg moet je allerlei 

opdrachten uitvoeren voor je verder mag. 

 

Mocht het onverhoopt slecht weer zijn  dan organiseren 

we evt. een kabouterdisco, een video-voorstelling  en een 

schilderactiviteit met stenen door de school heen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Even voor alle duidelijkheid: 

 

- kabouterpad duurt 45 minuten 

- voorlezen en drinken 15 minuten 

- kijkdoos maken 45 minuten 

- doorgang van de kabouters 15 minuten 

- pleintekening of verven op behang 30 minuten 

- dia’s kijken 30 minuten 

- baard van de kabouter 15 minuten 

- trekpop maken 30 minuten 

- hol van grompie 15 minuten 

- eten zoeken 15 minuten 

 

Het schema is zo gemaakt dat er tot 14.45 uur gedraaid wordt, je zult merken dat je een van 

bovenstaande spellen niet doet, maar dat geeft niks. 

 

HIERONDER VOLGEN DE SCHEMA’S: 

 

GROEP 1 GROEP 2 

  

09.30   kabouterpad 09.30   baard v.d. kabouter 

10.15   drinken en voorlezen 09.45   kabouterpad 

10.30   kijkdoos 10.30   drinken en voorlezen 

11.15   doorgang v.d. kabouters 10.45   plein of behangtekenen 

11.30   plein of behang tekenen 11.15   kijkdoos 

13.15   dia’s 13.15   doorgang v.d. kabouters 

13.45   baard v.d. kabouter 13.30   hol van grompie 

14.00   trekpop 13.45    dia’s 

14.30   hol van grompie 14.15   trekpop 

 

 

 

 

GROEP 3 GROEP 4 

  

09.30   plein of behangtekenen 09.30   kijkdoos 

10.00   kabouterpad 10.15   kabouterpad 

10.45 drinken en voorlezen 11.00   drinken en voorlezen 

11.00   trekpop 11.15   plein of behangtekenen 

11.30   dia’s 11.45   doorgang v.d. kabouters 

13.15   kijkdoos 13.15   trekpop 

14.00   doorgang v.d. kabouters 13.45   dia’s 

14.15   baard v.d. kabouter 14.15   eten zoeken 

14.30   eten zoeken 14.30   baard v.d. kabouter 

 

 

 

 

 



HET KABOUTERPAD BIJ MOOI WEER: 

 

 

Hallo kabouters hebben jullie er zin in? 

Vandaag gaan we een wandeling maken, waarbij we allerlei avonturen beleven. 

 

Let vooral goed op elkaar en zorg dat je groep bij elkaar blijft, we zijn tenslotte 

niet allemaal even groot. 

 

 Vanaf het schoolplein ga je richting het zwembad. 

 

 Voordat je bij het zwembad komt zie je aan je linkerhand een paadje. 

 

 Waar is dit paadje van gemaakt? ……………………………………. 

 

 Ken je ook nog andere paden? …………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 Loop het pad op en volg het tot je op het Laantje komt. 

 Hè, hè dat was al een aardig stukje lopen, sla nu linksaf en ga op zoek naar 

mijn foto.  Hier mogen jullie even uitrusten en lees de opdracht bij de 

foto.(koek happen) 

 Vervolg je weggetje op zoek naar de volgende opdracht. 

 Bij deze struiken lees je wat nu de bedoeling is. (kijk door de struiken) 

 Wat zie je allemaal?………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

 Aan het einde van deze rechte weg kun je bij een huis linksaf richting de 

Belt. Voordat je dat doet zie je een bak staan met de volgende opdracht. 

 Vervolg na dit spel je weg . Bij het huis van opa Nan Koorn vind je hele 

groene bomen en………. Weer een opdracht. 

 Ken je nog andere bomen die ruiken?……………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 Nu wordt het uitkijken geblazen, want wij kabouters zijn heel bang voor 

auto’s. Je moet n.l. zometeen oversteken en via de stoep helemaal naar het 

zebrapad lopen.  Daar wacht je tot je over mag steken en vind je weer een 

foto van mij. (meten) 



 Nu is het nog een klein stukje terug naar school. Maar voor dat je naar 

binnengaat vind je de laatste opdracht. (bollen.) 

 Zo dat was me nog eens een avontuur, ga nu maar lekker naar binnen en in 

de grot vind je iets lekkers te drinken en kun je luisteren naar een spannend 

avontuur. Ik hoop dat je genoten hebt en wie weet tot de volgende keer! 

 

 

 

Mochten de weergoden ons in de steek laten is dit het alternatief. 

 

 

 Door de hele school heen vind je aardig wat kabouters, tel met elkaar maar 

eens hoeveel je er kan vinden. Niet rennen hoor, want dan zie je ze niet 

allemaal. 

 Het zonnetje laat zich vandaag mooi niet zien, daar word ik niet echt vrolijk 

van. Een zonnebloem maakt mij altijd vrolijk.  Willen jullie die voor mij 

maken? Als ze klaar zijn mogen ze in de potten op de vensterbank. 

 Om het geheel wat op te vrolijken wil ik graag dat jullie in het tuintje van 7,8 

de bolletjes gaan planten, zodat het ook daar een gezellige boel wordt. 

 De drie kwartier nog niet om………kijk gewoon even bij de anderen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kabouterpadopdrachten 

 

PLAATS:    Bij een dikke boom. 

 

OPDRACHT: De kabouter is maar klein. Voor hem is deze boom erg hoog en dik. 

   De kabouter wil graag weten hoe dik deze boom is. 

 Hoeveel kinderen kunnen er omheen? 

Hoeveel handen dik is de boom? 

Meet ook eens hoeveel voeten? 

Hoeveel handen dik ben jij zelf? 

En de vader of de moeder? 

 

PLAATS:  Bij het tuintje 7,8 

 

OPDRACHT:  De kabouters kunnen zo genieten van lentebloemetjes 

   Wat heeft hij die gemist in de winter, maar gelukkig beginnen  

   ze al te groeien. Zien jullie ze ook? 

   Voel eens voorzichtig aan de bloem en de blaadjes. 

   Je mag ze ook wel met een vergrootglas bekijken. 

 Er staan er hier nog niet zoveel hè?  

   Jullie mogen er allemaal 2 bij zetten, wel goed kijken waar je 

   spit hoor! 

 

PLAATS:  Bij het verkeersbord: doodlopende weg. 

 

OPDRACHT:  Kabouters en eekhoorns houden van verzamelen, vooral nootjes. 

   De kabouter is een echte smikkelaar, maar voordat hij het nootje 

   Opeet, speelt hij dit leuke spel. 

   Neem allemaal een noot, doe 6 grote passen achteruit en probeer 

   De noot in de bak te gooien, wel of niet gewonnen maakt niets 

   Uit, kraak de noot en eet hem lekker op. 

 

PLAATS:  Bij 2 bomen waar een draad tussen wordt gehangen. 

 

OPDRACHT:  De kabouters hebben goed aan jullie gedacht. 

   Ze hebben voor jullie iets lekkers opgehangen. Het lijkt wel op een 

   Pindasnoer van de vogels, je mag er dan ook net als een vogeltje 

   Iets afhappen, maar denk erom: vogels hebben geen handjes! 

   Eet smakelijk, mmmmmmmmmmm! 

 

 

PLAATS:   Bij de coniferen van opa Nan. 

 

OPDRACHT:  Zien jullie hier ook groene bomen of zijn ze allemaal kaal? 

   De kabouters vinden het fijn, dat sommige bomen in de winter 

   groen blijven, jullie ook? 

   Hoe voelt een groen boom, zacht, hard, of prikt het? 

   Wrijf voorzichtig een takje tussen je vingers. Hoe voelt dat? 

   Ruik er ook eens aan. Vind je het lekker ruiken? 

 



PLAATS:   Bij kale bomen. 

 

OPDRACHT:  Wat zijn de bomen nu kaal hè. 

De wind blaast er nu zo doorheen. 

In de zomer ken de kabouter er niet doorheen kijken. 

Er zitten dan bladeren voor. Kijk eens door een boom 

En vertel eens wat je ziet………. 

Zie je ergens tussen de takken een oud nest? 

Die zou je nu kunnen zien maar in de zomer niet, want 

Dan zitten er bladeren voor, weet jij ook waarom? 

Wie hebben er in zo’n nest gewoond? 

Zie je nu ook vogels?  

 

 

PROGRAMMA KABOUTERDAG: 
 

 

09.00 UUR:  Binnen in de groepen omkleden. 

 

09.15 UUR:  Verhaal in de grote leshal en korte uitleg. 

 

10.15 UUR:  Aanvang spelletjes. 

 

12.00 UUR:   Even naar huis om te eten. 

 

13.15 UUR:   Vervolg van de spelletjes. 

 

14.45 UUR:   Als afsluiting een 

disco of een video. 

 

 

 

 

 

 

 


