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… voor een unieke zoektocht!
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Oudere kinderen kunnen zich wel eens vervelen. De ‘klas-

sieke’ activiteiten uit de buitenschoolse opvang zijn voor 

hen soms onvoldoende gevarieerd, of krijgen de stempel 

‘saai’. Een nieuwe begeleider met een goed idee kan in dat 

geval een nieuwe wind doen waaien én het enthousiasme 

opnieuw aanwakkeren. Sara en Hermine gaan de uitdaging 

aan: ze organiseren een creatieve zoektocht voor de oude-

re kinderen van de buitenschoolse opvang!

Een zoektocht staat altijd garant voor spanning en ple-

zier. De begeleiders moeten in dit geval wel wat din-

gen op voorhand klaarmaken. Zo zijn er kaarten met 

opdrachten nodig. Die opdrachten zijn soms makkelijk 

en soms net iets moeilijker uit te voeren. Een mogelijke 

opdracht is: Maak een hoed met natuurlijke voorwer-

pen die je langs de weg vindt. Maar je kunt eindeloos 

variëren. Dit zijn enkele opdrachten voor de creatieve 

zoektocht van deze Okiddo:

Vraag aan een voorbijganger om een liedje te 

zingen.

Laat een voorbijganger een handtekening op de 

arm van een groepslid schrijven.

Verzin onderweg een dansje met minimaal zes 

pasjes.

Meet de afstand tussen twee voorwerpen (bv. een 

bank en een boom).

•

•

•

•

Maak een liedje met de woorden: zee, sneeuw, 

zonnebank en boom.

Speel een korte scène uit een bekende film na.

Weg van het speelterrein!

Voor de tocht hebben Sara en Hermine de opdracht-

kaartjes netjes uitgeknipt en met een lintje opgehangen, 

langs een uitgestippelde route. Het nieuwe spel wordt 

vervolgens voorgesteld aan de kinderen uit de opvang. 

Die zijn laaiend enthousiast: voor deze opdracht mogen 

ze immers het vertrouwde speelterrein verlaten. Sara en 

Hermine verdelen de deelnemers meteen in groepen. 

De tieners krijgen de opdracht om langs de vastgestel-

de route te zoeken naar alle opdrachten, en ze een voor 

een uit te voeren. Met een korte tussenpauze kunnen 

de beide groepen aan het traject beginnen. 

•

•

Sterk papier

Stiften

Lintjes

Een schaar

Een uitgestippeld parcours

•

•

•

•

•

Benodigdheden

Gezocht: creatieve en 
avontuurlijke speurders…
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…

De begeleiders volgen de zoektocht van een afstand. 

Zo zijn ze er zeker van dat alles goed verloopt, en 

hoeven ze het spel niet te vaak te verstoren. De eerste 

groep heeft al snel een kaartje te pakken. De opdracht 

luidt: ‘Vraag een voorbijganger om een liedje te zin-

gen’. Zonder aarzelen spreken de jongens en meisjes 

de eerste voorbijganger aan, en vragen haar om een 

liedje te zingen. Na wat twijfelen geeft de vrouw toe, 

en zingt ze een deuntje. De kinderen genieten, lachen 

en het enthousiasme werkt ook voor de andere groep 

aanstekelijk. 

Zoeken, denken, doen…

Na deze succesvolle eerste opdracht loopt de zoektocht 

als een trein. De oudere kinderen werken een eigen 

dansje uit, meten onderweg de afstanden of spelen 

bekende filmscènes na. De afwisseling tussen het speu-

ren naar opdrachten, nadenken over de uitwerking en 

het uiteindelijke resultaat is voor de kinderen enorm 

boeiend. De opdrachten volgen elkaar op… Ook het 

verzamelen van ‘natuurlijke voorwerpen’ om een hoed 

te maken lijkt een koud kunstje. De deelnemers rapen 

takken, bladeren en bloempjes bijeen. Die vervlechten 

ze tot – het moet gezegd worden – een erg artistiek 

uitziende seizoenskrans. 

Wanneer de zoektocht erop zit, is het tijd om ervarin-

gen uit te wisselen. De kinderen vinden het fijn om aan 

elkaar te vertellen hoe ze iets hebben aangepakt, en 

wat de reacties van de mensen op straat waren tijdens 

de opdrachten. De creatieve zoektocht levert geen 

winnaar of verliezer op. Het is vooral de bedoeling dat 

de deelnemers een fijne middag beleven, en achteraf 

kunnen genieten van hun ervaringen. Voor Sara en 

Hermine is de opdracht dus meer dan geslaagd! 

Probeer je het zelf ook eens uit? •

Tips:

Laat kinderen nooit het terrein van de 

opvang verlaten, zonder dat je hiervoor de 

uitdrukkelijke (bij voorkeur: schriftelijke) 

toestemming van de ouders kreeg!

Bij het uitstippelen van de route moet je 

rekening houden met de veiligheid, de 

overzichtelijkheid en de geschiktheid van 

het terrein.

Reserveer deze activiteit voor oudere kin-

deren; de combinatie zoektocht-team-

geest-opdrachten tot een goed einde 

brengen is hen op het lijf geschreven. •

•

•

•

Een hoed van natuurlijk materiaal.
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