
Kennismakingspelletjes (Kringspel; individueel/complete groep)  

Dit zijn meerdere kleine spelletjes waarbij de kinderen elkaar beter leren kennen.  

 

Doel van het spel: Op spelenderwijs elkaar beter leren kennen  

 

Benodigdheden:  

o Kring met stoelen, krukken 

o 1 – 2 kranten 

o Bol wol 

o Rol WC-papier 

 

Krantenmeppertje  

De kinderen zitten in een kring naast elkaar (leiding doet mee en zit ook in de kring, zodat de 

kinderen ook de namen van de leiding leren kennen). De eerste ronde zal een leiding beginnen als 

mepper. De mepper staat in het midden van de kring met een opgerolde krant, en de lege kruk/stoel 

word uit de kring verwijderd. Iemand (waarschijnlijk een leiding) begint het spel door een naam van 

iemand in de kring te roepen (deze persoon mag niet direct naast je zitten). Het is de bedoeling dat 

de mepper met de krant de geroepen leiding/kind met de opgerolde krant op de knie slaat 

(inschatten hoe hard dit kan, bij leiding natuurlijk iets harder dan bij kinderen), voordat de genoemde 

persoon een andere naam in de kring noemt. Wanneer de mepper te laat is en het kind/leiding een 

andere naam roept, moet de mepper opzoek naar deze nieuwe persoon. Wanneer het genoemde 

kind/leiding te laat is met het roepen van een nieuwe naam en de mepper eerder op de knie slaat, is 

deze persoon af en wisselen de mepper en de gene die af is van plek. Tijdens het spel mag je niet 

ping-pongen, dus dat 2 personen elkaars naam blijven noemen (bijv. Klaas, Piet, Klaas, Piet). Wanneer 

het opvalt dat jongens alleen jongensnamen noemen en meisjes alleen meisjes, kan de nieuwe regel in 

het spel worden gebracht; waarbij een jongen een meisje noemt en een meisje een jongen. Probeer 

als leiding op te letten dat de jongste kinderen niet eeuwig als mepper staan en gun ze voldoende tijd 

om een andere naam te noemen wanneer je de mepper bent. Hoe ouder het kind, hoe sneller je als 

leiding slaat (uiteraard ook zachter slaan bij jongere kinderen).  

 

Klapkrukken  

De kinderen zitten in een kring naast elkaar (leiding doet mee en zit ook in de kring, zodat de 

kinderen ook de namen van de leiding leren kennen). De eerste ronde zal een leiding beginnen als 

‘tikker’ in het midden van de kring. Doordat er nu iemand in het midden staat, is er 1 kruk/stoel vrij. 

De gene die rechts van de kruk/stoel zit (dus wanneer de kruk/stoel links van je is) moet met de 

linkerhand op de lege kruk/stoel slaan en een nieuwe naam noemen. De geroepen persoon gaat op 

de lege kruk/stoel zitten. Hierdoor komt er een nieuwe kruk/stoel vrij, de gene die met de 

linkerhand op de kruk moet slaan, moet opnieuw een nieuwe naam noemen. Echter moet die gene 

sneller op de kruk slaan, als dat de ‘tikker’ op de kruk/stoel gaat zitten. Wanneer er eerder met een 

linkerhand word geslagen en een nieuwe naam word geroepen, blijft de ‘tikker’ in het midden. 

Wanneer de ‘tikker’ eerder gaat zitten als dat er op de kruk/stoel word geslagen met de correcte 

hand (wanneer iemand met de rechter hand slaat mag de ‘tikker’ nog steeds gaan zitten), is de gene 

die op de kruk/stoel had moeten slaan af en gaat in het midden staan. Let op dat je alleen op de 

kruk/stoel mag slaan als deze links van je vrij is, als je niet goed oplet en je bent te laat, dan ben je af. 

Sla je met de juiste hand op kruk, maar duurt het roepen van een naam te lang, dan word je alsnog 

de nieuwe ‘tikker’. Mogelijk is het handig om bij de jongere kinderen een L op de linker hand te 

zetten, zodat ze sneller weten wanneer de linker kruk/stoel leeg is. Opnieuw is ping-pongen niet 

toegestaan en word er gelet op de  jongen/meisje verhoudingen. Daarnaast is de leiding in het 

midden natuurlijk ietsje langzamer met zitten bij jonge kinderen als oudere kinderen.  

 



Spinnenweb 

De kinderen zitten in een kring naast elkaar (leiding doet mee en zit ook in de kring, zodat de 

kinderen ook de namen van de leiding leren kennen). Een van de leiding begint met een bol wol, 

waarbij die gene het uiteinde vastpakt. De leiding gooit de bol wol naar een van de kinderen aan de 

overkant van de kring, en zegt; ‘Ik heb het begin van de wol en ik gooi hem naar (bijv.) Piet’. 

Vervolgens vangt Piet de bol wol en zegt; ‘Ik kreeg de bol van Klaas die het begin heeft, en ik gooi de 

bol naar Hans’. Piet gooit de bol naar Hans waarbij hij een stukje van de draad vast houd, zodat de 

draad altijd kan worden terug gevolgd naar wie de bol heeft gegooid. Hans vangt de wol en zegt; ‘Ik 

kreeg de bol van Piet, die kreeg hem van Klaas die het begin heeft en ik gooi de bol naar Henk’. Hans 

gooit de bol naar Henk waarbij hij een stukje van de draad vast houd, zodat de draad altijd kan 

worden terug gevolgd naar wie de bol heeft gegooid. Henk vangt de wol en zegt; ‘Ik kreeg de bol van 

Hans, die kreeg hem van Piet, die kreeg hem van Klaas die het begin heeft en ik gooi de bol naar 

Jantje’. Henk gooit de bol naar Jantje waarbij hij een stukje van de draad vast houd, zodat de draad 

altijd kan worden terug gevolgd naar wie de bol heeft gegooid. Jantje vangt de wol en zegt; ‘Ik kreeg 

de bol van Henk, die kreeg hem van Hans, die kreeg hem van Piet, die kreeg hem van klaar die het 

begin heeft en ik gooi de bol naar ……….’. Op deze manier blijft de wol heen en weer gegooid 

worden tussen de kinderen en leiding in de kring, totdat iedereen een stukje van de wol vast heeft en 

we een mooi spinnenweb hebben gemaakt. Hierna moet de hele riedel nog correct worden 

opgenoemd en is het spel klaar.  

 

Het WC-papier spel 

De kinderen zitten in een kring naast elkaar (leiding doet mee en zit ook in de kring, zodat de 

kinderen ook de namen van de leiding leren kennen). Een van de leiding komt de kring binnen lopen 

met een WC-rol in de hand, en zegt; ‘Ik heb vervelend nieuws, we zijn vergeten WC-papier mee te 

nemen en voor vandaag is dit de enige rol WC-papier die we hebben. Jullie krijgen om de buurt de 

WC-rol en jullie mogen een stukje afscheuren wat jullie voor vandaag nodig hebben (met een max 

van 15 velletjes (ligt aan de grote van de groep en hoe lang we het spel willen laten duren))’. Wat de 

kinderen op dit moment nog niet weten, is dat ze voor elk velletje WC-papier wat ze hebben, iets 

moeten zeggen over zichzelf. De kinderen die heel veel afscheuren zullen dus veel moeten vertellen, 

terwijl de kinderen die weinig hebben maar weinig hoeven te vertellen. Bijv. Klaas scheurt 9 velletjes 

af, dan moet Klaas 9 dingen over zichzelf vertellen; 1. Ik ben Klaas, 2. Ik ben een jongen, 3. Ik ben 7 

jaar, 4. Ik zit op voetbal, 5. Mijn lievelingskleur is groen, 6. Ik heb 3 konijnen, 7. Ik heb ook nog een 

kat, 8. Ik heb 3 zusjes, 9. Ik houd van pasta. Op deze manier gaan we de kring rond totdat iedereen al 

zijn velletjes heeft gehad.    

 

Fruitmand  

De kinderen zitten in een kring naast elkaar (leiding doet mee en zit ook in de kring, zodat de 

kinderen ook de namen van de leiding leren kennen). Een van de leiding staat in het midden van de 

kring en is de fruitboer. Deze leiding verdeeld de groep door de kinderen om de beurt in te delen 

als; Appel, Banaan, Peer, Aardbei en Manderijn. De fruitboer vertelt een verhaal in het midden van de 

kring waarin de namen van de verschillende groepen tussendoor genoemd worden. Wanneer de 

fruitboer ‘Appels’ zegt, zullen alle kinderen die als Appel genoemd zijn op moeten staan en naar een 

nieuwe kruk/stoel moeten rennen. Alle kinderen moeten op een andere plek zitten. Wanneer de 

fruitboer ‘Peer’ zegt, zullen alle kinderen die als Peer genoemd zijn op moeten staan en naar een 

nieuwe kruk/stoel moeten rennen. Het is dus belangrijk dat de kinderen goed opletten bij het 

verhaaltje van de fruitboer. Wanneer de fruitboer ‘Fruitmand’ zegt, moet iedereen opstaan en moet 

iedereen op een andere plek gaan zitten. Hierbij mag je natuurlijk niet op de kruk naast je gaan zitten.  

 


