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1. Overzicht speelweken met dit thema  

Dit jaar komen de meeste thema’s van de Jonge Helden speelweken meerdere keren terug. Vaak 

staan ze ook parallel met een aansluitend thema geprogrammeerd. Op deze manier kunnen er 

verschillende speelweken tezamen worden voorbereid op het voorbereidingsweekend. Teams 

kunnen hun krachten bundelen en over de verschillende teams heen samen werken. Vele handen 

maken immers licht werk en #samenzijnweslimmerdanalleen 

Initiatief nummer  Thema  Locatie  Periode  Doelgroep  

20SPW321 Sprookjesbos Sint-Pieters-Leeuw 13 – 17 juli 2020 Kleuters  

20SPW371 Sprookjesbos Duffel 17 – 21 augustus 2020 Kleuters  

 

Parralelweken  

Initiatief nummer  Thema  Locatie  Periode  Doelgroep  

20SPW322 De Techneuten Sint-Pieters-Leeuw 13 – 17 juli 2020 Kleuters  

20SPW372 De Techneuten Duffel 17 – 21 augustus 2020 Kleuters  
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2. Communicatie Tekst  

Volgende tekst werd gebruikt in communicatie naar de deelnemers en hun ouders voor de 

inschrijvingen van dit initiatief. Op basis van deze tekst hebben de mensen dus besloten om al dan 

niet deel te nemen aan deze speelweek. In de uitwerking van je verhaallijn, hou je dus idealiter ook 

rekening met de elementen die in deze tekst worden aangereikt.  

“ER WAS EENS… EEN SPROOKJESBOS! JE KENT VAST OOK WEL DE BEWONERS VAN DIT MAGISCHE BOS 

EN DE VERHALEN DIE OVER HEN VERTELD WORDEN. MAAR KLOPPEN DEZE VERHALEN WEL? STEL JE 

EENS VOOR DAT DE WOLF EIGENLIJK HEEL LIEF IS, PINOKKIO ALTIJD DE WAARHEID SPREEKT EN DIE 

KNAPPE LIEVE PRINSES IN WERKELIJKHEID EEN VERWEND NEST IS? WIJ GAAN OP ONTDEKKINGSTOCHT 

IN HET SPROOKJESBOS EN LEREN DE BEWONERS ECHT KENNEN.” 
 

3. Het thema  

Een Jonge Helden speelweek is meer dan een weekje meegaan met een speelplein. Een speelweek is 

een thema week waarin de deelnemers echt ondergedompeld worden binnen het thema waarvoor 

ze kiezen. Niet gewoon een spel spelen in het thema, maar het thema vormt het spel. Een hele week 

leven als Bouwvakker, boer, professor, circusartiest, … 

Als teamlid ben je nier zomaar een figuurtje in een toneeltje bij het begin van de dag, vlak voor het 

spel, … Verdiep jezelf vanaf het voorbereidingsweekend in het thema en ervaar dat het thema zelf 

ruimte en mogelijkheden biedt om creatief aan de slag te gaan. 

Jonge deelnemers kan je nog extra boeien door je rol binnen het thema niet te ‘spelen’, maar een 

hele week te beleven. Dit vraagt extra energie, maar ook hierin kan je evengoed jezelf zijn. Je hoeft 

hiervoor helemaal geen fictieve namen te gebruiken, de manier waarop je het thema gestalte geeft 

moet voor zich spreken.  

Dit gat zelfs nog verder. Het thema wordt idealiter al verwerkt in de info die naar de deelnemers 

gestuurd wordt. Op deze manier worden de deelnemers vooraf reeds ondergedompeld in wat ze 

gaan beleven. Dit gebeurd niet met een mobieltje dat ze moeten maken om boven hun bed te 

kunnen hangen, of met een kruiswoordraadsel dat ze moeten oplossen, of met een sollicitatiebrief 

die ze moeten invullen… Laat hen het thema voelen, beleven,… Laat hen iets maken voor zichzelf 

binnen het thema dat ze tijdens de speelweken zeker nog kunnen gebruiken (hedendaagse 

voorbeelden) of vertel ze al iets meer over het thema (laat hen op een interactieve manier al 

kennismaken met enkele personages of de achtergrond van het verhaal).  

Zo wordt het een echte “thema-speelweek” en geen speelweek “met” een thema. 
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a. Uitgangspunt van deze speelweek 

Jonge Helden heeft bepaalde verwachtingen in verband met het thema voor deze speelweek. 

Probeer deze op te volgen in de mate van het mogelijke.  

Er was eens … een vertelsel (zo noemde men een verhaal) met wonderbaarlijke elementen en 

wezens uit de verbeelding, dat steeds werd doorverteld van ouders naar kinderen toe. Men noemde 

het een sprookje. En zo ontstonden boeken met sprookjes, fabels, … allemaal om ter mooist. 

Sprookjes zijn van alle tijden. Tijdens de vakantie worden de kinderen enkele dagen ondergedompeld 

in de sprookjes. Probeer eerst even te denken wat een kleuter verwacht als hij/zij aan sprookjes 

denkt.  

Je kunt er zelf verzinnen, maar verwerk er ook de oude bekende sprookjes in en de onbekende 

sprookjes uit verre landen. Zo kun je vertrekken vanuit de gekende sprookjes, maar er elementen, 

personages insteken uit andere sprookjes. Noem het als het ware een sprookjesmix! Benieuwd wat 

je daar allemaal mee uit je hoed kunt toveren, en leuke invalshoeken je daar allemaal mee kunt 

beleven. 

Rond sprookjes is zoveel te doen dat we er zeker van zijn dat jullie “BINNEN het thema” er een fijne 

vakantie van zullen maken… 

b. Gastmedewerking en uitstappen  

Droom Boom – Donderdagnamiddag  

Droom Boom organiseert kampjes, waar kinderen kunnen knutselen en genieten van de natuur. 

Geïnspireerd door de natuurelementen laat Lies de kinderen onder andere genieten van 

sprookjesverhalen met elfen en draken. 

Op donderdagnamidddag gaan we naar het dichtstbijzijnde bos waar Lies als een echt elfje de 

kinderen meeneemt in een waar sprookjesverhaal. Met muziek, beweging en knutselwerken wanen 

de kleuters zich even in een echt sprookjesbos. De volledige namiddag neemt elfje Lies jullie op pad 

in haar fantasiewereld! 

Hieronder vinden jullie alvast een omschrijving/ tekst van de spookjeswandeling. Om te kunnen 

inspelen op jullie rode draad zou Lies heel graag hebben dat jullie contact met haar opnemen. Ook 

voor praktische afspraken rond uur en locatie de dag zelf, is dit zeker nuttig. 

Waterelfje Spring Blossom komt op bezoek en schenkt de kinderen met een spreuk: 'In Elfen Pracht 

met Draken Kracht' Vlinders en Parels uit de appelblauwzeegroene Oceaan. 

We nodigen de Elfen uit om onze Gouden Cocon te weven en vullen deze met Regenbogen en onze 

zelfgemaakte Muziek. Met een eigen beweging kiezen we onze Magische Elfen- of Drakennaam.  Om 

de Poort naar de Elfen- en Drakenwereld te openen leren we het lied van de Draken Zon, Guaté. 

We worden Bomenzaadjes en slapen lekker warm in de Aarde.  Ze drinken van de diamanten 

regendruppels en groeien uit tot een Boom met diepe wortels waar Vogels ons komen bezoeken.   
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Al fluitend vliegen we rond en gaan terug naar onze Boom om te rusten.  Onze Bomen komen tot 

leven en kunnen wandelen en zingen: 'Ik Ben een wandelende Boom, jij bent een wandelende Boom. 

Wortels in de grond, takken in de Lucht. We maken een Regenboog met een diepe zucht, HA' 

Zonnegroetende Zonnestralen voor onze buik en zingen een lied voor de Zon :) 

We vliegen als Vlinders en spuwen Vuur als Draken ! 

Overal zijn er schatkisten met waardevolle voorwerpen uit de Elfen- en Drakenwereld en vinden 

onderweg mooie linten/touwen om aan onze toverstaf te hangen.  We maken onze eigen Toverstaf 

en leren Toveren. 'Hocus Pocus Drakenei, ik tover jullie Bloemenhart blij' 

Op het einde kruipen we in een lekker nestje en luisteren naar de Bloemen die zingen of maken een 

Drakenvuur. 

Sint-Pieters-Leeuw (20SPW321): Donderdagnamiddag 16 juli 2020 

Duffel (20SPW371): Donderdagnamiddag 20 augustus 2020 

Contactgegevens gastmedewerking 

Lies Selleslach (Droom Boom) 

Gsm: 0474 50 37 02 

Mail: liesselleslach@hotmail.com 

Pagina: www.facebook.com/DroombOhm  

c. Toonmoment  

Vanaf dit jaar verwachten we dat elke speelweek eindigt met een kwalitatief toonmoment.  Op deze 

manier hebben ouders de kans om aan het einde van de week een kijkje te nemen in de wereld 

waarbinnen hun kinderen de voorbij week geleefd hebben. Er zijn verschillende vormen van 

toonmomenten mogelijk. Jullie zijn vrij om dit zelf vorm te geven… 

Een kwalitatief toonmoment bestaat uit: 

- Een woordje van de Hoofdanimator waarin de kinderen en de animatoren bedankt worden 

voor hun aanwezigheid en de fijne week die ze samen gehad hebben.  

- Een terugblik op de rode draad van de speelweek. 

- Is interactief. Laat de kinderen zelf iets vertellen, iets voorlezen, een versje opzeggen of een 

dansje doen  

- Duurt ongeveer 15 minuten “all-in”.  

TIP: een goed toonmoment groeit tijdens de week. Wacht niet tot de vrijdag voormiddag van je 

speelweek om te beginnen nadenken hoe je dit eruit wil laten zien. Idealiter denk je hier al over na 

met je volledige team tijdens het VBW of een ander voorbereidingsmoment.  

 

4. Extra Inspiratie  

mailto:liesselleslach@hotmail.com
http://www.facebook.com/DroombOhm
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a. Spel- en knutselideeën 

Op de pinterest pagina van Jonge Helden vind je heel wat borden rond het thema sprookjes: elfen en 

trollen, kabouters, toveren, ridders, prinsessen en draken en nog een bord volledig in thema van 

sprookjes. Hier vind je vast wel leuke ideeën voor knutselactiviteiten en spelletjes.  

Er zijn veel leuke knutselactiviteiten te vinden in dit thema. Kijk bijvoorbeeld eens hier: 

- Snoephuisje Hans en Grietje  

- De Grote boze wolf met krantenpapier  

- Biggetjes knutselen  

Daarnaast vind je nog meer inspiratie op onze andere borden rond “buiten spelen” , “spelen met 

beweging” en “spelen met beeld” 

 

5. Thema materiaal  

Jonge Helden investeert komend jaar in duurzaam thema materiaal dat over meerdere speelweken 

(met hetzelfde thema) gebruikt kan worden. Hieronder vind je de voorlopige lijst van materialen 

specifiek voor dit thema waar wij al aan dachten. Indien je nog suggesties hebt voor extra thema 

materiaal, je ons dit per mail laten weten via pallieter@jongehelden.be  

Verkleedkledij sprookjes 

Sprookjesboeken 

Paddenstoel 

Heksenneus 

Wolvenpak 

https://www.pinterest.com/jongeheldenvzw
https://nl.pinterest.com/jongeheldenvzw/elfen-trollen/
https://nl.pinterest.com/jongeheldenvzw/elfen-trollen/
https://nl.pinterest.com/jongeheldenvzw/kabouters/
https://nl.pinterest.com/jongeheldenvzw/toveren/
https://nl.pinterest.com/jongeheldenvzw/ridders-prinsessen-en-draken/
https://nl.pinterest.com/jongeheldenvzw/sprookjes/
https://www.pinterest.com/pin/322218548313112518/
https://www.pinterest.com/pin/705517097855430784/
https://www.pinterest.com/pin/601019512745622088/%20,%20https:/www.pinterest.com/pin/481463016409088847/
https://www.pinterest.com/jongeheldenvzw/buiten-spelen/
https://www.pinterest.com/jongeheldenvzw/spelen-met-beweging/
https://www.pinterest.com/jongeheldenvzw/spelen-met-beweging/
https://www.pinterest.com/jongeheldenvzw/spelen-met-beeld/
mailto:pallieter@jongehelden.be

