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 Slagstokken 

 Ballenbadballen 

 Strandballen 

 Pingpongballen  

 Grote ballen 

 Touw 

 Hesjes  

 Wasspelden 

 Mandjes 

 Markeerschijven 

 Doeltjes  

 Getalbeelden 

 Matten  

 Linten  

 Spookjes  

 

 

Voor deze les verdeel je de zaal in twee met 

touw. In het midden van de zaal maak je ook 

een cirkel met markeerschijven. In elke hoek 

van de zaal zet je een doeltje klaar, waar een 

gekleurd getalbeeld aan hangt. Voor elk doeltje 

liggen enkele markeerschijfjes. Het is de 

bedoeling dat de kleuters hier straks op staan 

om te scoren. Aan de zijkant van de zaal leg je 2 

matten klaar. Vervolgens leg je 

ballenbadballen, strandballen, grote ballen en 

pingpongballen verspreid in de zaal. Voor de 

laatste activiteit zal je lintjes nodig hebben.  

Slaan 

We kiezen voor de korte, zachte en veilige slagstok om het slaan te ervaren bij een 

rollende bal.  

 

Drijven: De bal blijft aan de slagstok kleven 

 

Slaan: De kleuter raakt de bal steeds met korte tikjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wie thuis een hoge hoed heeft, kan die opzetten. Zo ben je een echte 

circusdirecteur!  

 Je kan ze eens laten klimmen om het sportraam, maar we willen geen 

schools klimparcours maken. We willen vooral circusartiesten met 

ballen! 

 Blaas tijdig de strandballen op! 
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We dansen samen met de kleuters de opwarmingsdans. 

 

 

 

Voeder de olifanten 

Indeling 

 Ruimte: 2 zones  

 Materiaal: slagstokken, ballenbadballen, strandballen, pingpongballen, grote ballen, hesjes, mandjes, touw 

 

Beweegverhaal 

Voor de show kan beginnen, moeten de circusdieren nog gevoederd worden. De olifanten eten heel graag appels. De 

appels die te lang blijven liggen, worden helaas rot. Voor de olifanten in hun hok komen, gaan we alle rotte appels 

opruimen.  

Beschrijving 

Alle kleuters krijgen een hark (slagstok). De kleuters worden in twee verdeeld en gaan elk aan een kant van de zaal 

staan.  

Het is de bedoeling dat ze met hun hark een appel (bal) uit hun speelveld halen en hem (indien nodig) met hun slagstok 

wat dichter bij de middenlijn begeleiden. Hier slaan ze hun bal naar het speelveld van de andere groep. Nadien gaan 

ze met hun hark op zoek naar een nieuwe appel in hun speelveld en doen hetzelfde. De kleuters blijven dus in hun 

eigen speelveld. Wanneer de lesgever het eindsignaal geeft, moeten ze stoppen met het wegslaan van de rotte appels 

en worden de ballen in elk speelveld geteld. De groep met het minste rotte appels in hun veld wint het spel! Wie heeft 

het meeste rotte appels weggeslagen?  

 

 

Ballie is gek op het circus. Wanneer de grote circustent “Circo Ballistico” klaar staat in de stad kan hij niet wachten om een kijkje 

te gaan nemen.  De mensen van het circus zijn in volle voorbereiding voor de eerste show. Ballie ziet een meneer met een hoge 

hoed. Dat is de circusdirecteur! Hij is in alle staten, enkele circusartiesten zijn ziek geworden! Waar kan hij nu nog nieuwe 

circusartiesten vinden?! Net op dat moment komt Ballie binnenwandelen. “Wie ben jij? Jij bent veel te vroeg hoor, de show gaat nog 

niet beginnen.” Ballie vertelt dat hij gek is op het circus. Hij zou zelf ook graag circusartiest worden. De circusdirecteur heeft 

plots een idee. Ballie kan invallen voor één van de zieke circusartiesten! Maar dan heeft hij nog steeds circusartiesten te weinig. 

Zouden de kleuters ook willen meedoen?  
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Tip:  

 Werk desnoods met hesjes zodat het duidelijk is welke kleuters bij welk team horen.   

 Om het tellen sneller te laten verlopen, kan elke lesgever bij een team tellen.  

Variatie: De lesgevers lopen elk in hun team rond met een mandje. De kleuters proberen zoveel mogelijk ballen in het 

mandje te werpen. Welk team heeft het meeste ballen in hun mandje?  

 

 

Ontwijk de vuurballen  

Indeling 

 Ruimte: ballen verspreid in de zaal  

 Materiaal: ballenbadballen, strandballen, pingpongballen, grote ballen, wasspelden  

 

Beweegverhaal 

Af en toe gaat het er ook wel eens heel gevaarlijk aan toe in het circus. Dan doen de circusartiesten trucjes met vuur! 

Deze artiesten heten vuurspuwers en vandaag zouden ze samen een act doen met de tijgers. Gelukkig zijn wij er om 

hen te vervangen.  

Beschrijving 

In de zaal liggen vuurballen (ballen in de zaal). De kleuters hebben heel speciale handschoenen aan. Ze nemen de 

vuurballen en proberen om de tijgers (lesgevers) aan te gooien. De tijgers proberen de ballen te ontwijken.   

Tip: Wissel zeker ook eens om. Je kan de kleuters tijgers laten spelen die moeten weglopen van de vuurballen. De 

lesgevers zijn dan de vuurspuwers.   

Variatie: Je kan het spel spelen met leventjes. Elke kleuter heeft 3 wasspelden op zijn trui hangen. Wanneer de tijger 

geraakt is, geeft hij een wasspeld af aan de lesgever of kleuter die hem raakte. Wie kan er het meest wasspelden 

verzamelen?  
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De paardenshow 

Indeling 

 Ruimte: cirkel van markeerschijfjes 

 Materiaal: markeerschijfjes, doeltjes, getalbeelden, ballenbadballen, strandballen, pingpongballen, grote 

ballen 

 

Beweegverhaal 

Wauw, we hebben het super gedaan als vuurspuwers! Na de tijgers komt de paardenshow. De paarden moeten nog 

gezadeld worden voor de show. Daarna moeten ze nog een hapje eten. Wanneer ze gegeten hebben kan de show 

beginnen! 

Beschrijving 

Alle kleuters (paarden) mogen in de stal (cirkel van markeerschijfjes) gaan zitten. Elke kleuter krijgt van de lesgevers 

een zadel (spookje) op de rug. Ze gaan vanuit de stal naar een circustent (doeltje) naar keuze. Plots worden de 

paarden wild omdat ze honger hebben, ze leggen hun zadel in de circustent (doeltje). Ze lopen heel snel door de zaal. 

Alle kleuters mogen zo snel mogelijk rondrennen. Wanneer de circusdirecteur (lesgever) STOP roept, staan alle 

paarden zo stil als een standbeeld. De lesgever vertelt aan de paarden dat het eten klaar is. Ze mogen het eten (ballen 

in de zaal) met hun voet naar de circustenten brengen. Wanneer alle ballen in een tent liggen mogen ze beginnen eten.  

Tip: Zeg dat de paarden heel snel moeten optreden. Ze zullen zich dus moeten haasten! Dit zorgt ervoor dat het spel 

wat dynamischer verloopt.  

Gradatie:  

 Wanneer het te moeilijk is om in 4 teams te spelen kan je de kleuters de paarden naar het juiste doel laten 

brengen. Leg in het ene doeltje een strandbal, in het 2de doeltje een pingpongbal, in het 3de doeltje een 

ballenbadbal en in het 4de doeltje een grote bal. Het is de bedoeling dat ze de ballen van dezelfde soort naar 

hetzelfde doeltje brengen.   

 Naargelang het niveau van je groep kan je aanvoelen wat te moeilijk of te makkelijk is. Je kan als gradatie om 

het nog makkelijker te maken enkel de focus op het drijven en het slaan leggen. De kleuters mogen bij dit spel 

gewoon hun bal in een doeltje slaan naar keuze. Kunnen ze alle paarden in een circustent krijgen?  
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Leeuwen in hun kooi 

Indeling 

 Ruimte: 2 zones van markeerschijfjes 

 Materiaal: hesjes, markeerschijfjes, matten 

 

Beweegverhaal 

Vervolgens komen de clowns aan de beurt. Ze zijn nog aan het oefenen in hun kleedkamer. Om bij de kleedkamer van de 

clowns te komen, moeten we via de kooi van de leeuwen passeren. Opgelet! Want de leeuwen zijn heel gevaarlijk.  

Beschrijving 

Terwijl de ene lesgever dit spel uitlegt, maakt de andere lesgever met de markeerschijfjes 2 kooien (zones). Deze 

kooien moeten groot genoeg zijn zodat de kleuters die hier straks zullen in staan genoeg beweegruimte hebben. De 

leeuwen (2 kleuters) krijgen een hesje. De andere kleuters staan aan één kant van de zaal. De kinderen lopen over van 

de ene kant van de zaal naar de andere kant door de zones. Het is de bedoeling dat de leeuwen in de kooi de kleuters 

die overlopen, proberen aan te tikken.  

Eén van de lesgevers staat aan de zijkant van de zaal bij de matten. Wanneer de kleuters getikt zijn, mogen ze bij de 

lesgever een boomstamrolletje doen op de matten. Wanneer dit gelukt is, mogen ze terug meedoen.  

Tip:  

 Wissel een aantal keer van tikkers.  

Gradatie: Bij de jongste kinderen behoud je best één kooi. Eén van de lesgevers kan de leeuw zijn. Je kan eventueel wel 

één/enkele kleuter(s) laten helpen.  

 

 

Het optreden van de clowns 

Indeling 

 Ruimte: volledige zaal 

 Materiaal: linten, spookjes 

 

Beweegverhaal 

Oef! Het is gelukt om via de leeuwenkooien naar de clowns te gaan. Dit is de laatste act van de circusshow. 
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Beschrijving 

Elke clown (kleuter) krijgt een lintje. De lesgever legt muziek op. De clowns mogen ronddansen in de zaal en laten hun 

lintjes sierlijk door de zaal zweven. Dit is de ideale oefening om het pendelen nog eens aan te brengen (onderhands 

zwaaien met de arm, naast het lichaam).  

Opdrachten die de clowns uitvoeren op muziek: 

 Cirkels te maken boven hun hoofd 

 Golven te maken 

 Hun lint te laten zigzaggen 

 Kleine polsbewegingen te maken 

 

Vervolgens leggen de clowns de lintjes verspreid in de zaal. Clowns kunnen ook jongleren. Elke kleuter krijgt van de 

lesgevers een spookje. Wanneer de lesgever muziek oplegt voeren de kleuters volgende opdrachten uit: 

 Spookje van hun ene hand naar hun andere gooien 

 Spookje gooien en vangen 

 Spookje zo ver mogelijk gooien 

 Spookje door de benen gooien 

 Spookje op hun hoofd leggen 

 … 

 

Hierna leggen de clowns hun spookje ook verspreid in de zaal. Nu mogen de kleuters zelf kiezen of ze een lintje uit de 

zaal nemen of een spookje. Wanneer de lesgever muziek oplegt mogen de clowns kiezen wat ze met hun spookje of lintje 

doen. Vertel hen dat ze er een echte spektakelshow van mogen maken!  

Na de show maken de kleuters een grote buiging en nemen ze hun spookjes en lintjes terug mee en geven ze aan de 

lesgevers.  

Tip: Om de oefening dynamischer te laten verlopen spoor je de kleuters aan om hun volledige lichaam te laten 

meebewegen. Doe dit zelf ook om ze enthousiast te maken.  
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Variatie:  

 De kleuters dansen met hun lint op de muziek. Wanneer de muziek stopt, staat iedereen zo stil als een 

standbeeld. Vervolgens geeft de lesgever een opdracht, bijvoorbeeld: enkel de kleuters met een rood lint 

mogen bewegen, de kleuters met een groen lint moeten cirkels maken, de kleuters met een blauw lint zwaaien 

hun lint boven hun hoofd… Tot wanneer ze de korte opdracht uitgevoerd hebben, blijven de andere kleuters 

staan. Wanneer de muziek start, mag iedereen weer dansen. Herhaal dit een aantal keer.  

 De kleuters voeren opdrachten uit per twee. Bijvoorbeeld: de ene kleuter zwaait zijn lint over de grond, de 

andere moet er proberen over springen; de ene kleuter doet enkele bewegingen voor en de andere doet 

hem na; een kort tikspel per twee waarbij de ene kleuter de andere probeert te raken. Als deze lukken, keren 

de rollen zich om…  

 

Bloemen gooien (opruimspel 1e kleuterklas) 

Dit is een spel enkel voor de kleuters van de 1e kleuterklas. Met dit spel zetten ze de zaal terug klaar voor de kleuters 

van de 2de kleuterklas. Wat een prachtige show! Het publiek vond het fantastisch! Ze gooien allemaal prachtige bloemen 

naar het publiek. De kleuters mogen de bloemen (ballen in de doeltjes) naar de circuspiste (midden van de zaal) 

gooien. 

De lesgever maakt van de 2 cirkels terug 1 cirkel.  

 

Breek de circustent af (opruimspel 2de kleuterklas)  

Dit is een opruimspel enkel voor de kleuters van de 2de kleuterklas. Met dit spel ruimen ze de zaal op zodat je met een 

lege zaal kan starten aan de les van de 3de kleuterklas. 

Nu de show erop zit moet de circustent afgebroken worden. De kleuters mogen de paarden (ballen in de doeltjes) naar 

hun stal brengen (opbergen in de juiste bak/zak). Ze doen dit door ze te drijven met hun slagstok.  

Enkele andere kleuters mogen ondertussen sla (markeerschijfjes) verzamelen voor de olifanten. 

De lesgevers ruimen ondertussen het overige materiaal op.  

 

The show is over!  

We doen samen met de kleuters het einddansje. Tijd om mama en/of papa binnen te laten en te laten meegenieten van 

hun dansende kleuter. 


