
De knikkers moeten rollen, 
zo is gewoon het spel. 
Je kunt er niet bij hollen, 
maar hurken moet je wel. 
Gewonnen of verloren, 
de stemming blijft er in. 
Het gaat hier om het knikkeren, 
en niet om het gewin.   

WANNEER?

  

maandag 8 mei tot en met woensdag 24 mei 
MET WIE?

 

kleuters spelen met elkaar 
klas 1 + klas 2 + klas 3 
klas 4 + klas 5 + klas 6  

OPBERGEN VAN DE KNIKKERS:

 

Steek je knikkers steeds in een zakje of doosje dat je volledig kunt sluiten. 
Zorg ervoor dat je naam op je zakje / doosje staat. 
Gevonden of gevallen knikkers worden steeds aan de leerkracht afgegeven. 
Zorg ervoor dat je niemand  van de baan knikkert, eerlijk spel blijft het belangrijkste. 
Hou er  rekening mee dat je tijdens een knikkerspel moet leren omgaan met winnen én 
verliezen, en dat is niet altijd zo gemakkelijk.  

SOORTEN SPELLETJES:

 

* Wie ligt het dichtst bij de muur?

 

Om de  beurt een knikker naar de muur gooien. Van wie de knikker het dichtste bij de 
muur ligt , die mag alle knikkers hebben. 
* Knikkeren in een potje.

 

Hiervoor heb je een knikkerpot nodig, zoals in de speelkoffers.. Als je een knikker in het 
potje rolt mag je nog een keer. Rol je de knikker er naast dan is de volgende aan de beurt. 
Wie de laatste knikker in het potje krijgt heeft gewonnen, die mag alle knikkers hebben 
die in het potje liggen. Maar: 'Het gaat om het spel, niet om de knikkers'.  
* Schietspel:

 

Dit is een mikspel: er worden vijf concentrische cirkels (vraag aan de leerkracht hoe dat 
precies getekend wordt) met krijt op de grond getekend, ongeveer 10cm. uit elkaar. De 
roos telt voor 50 punten en de ringen respectievelijk voor 40, 30, 20 en 10 punten. De 
spelers mikken met een afgesproken aantal knikkers  tot een afgesproken aantal punten. 
De winnaar mag de knikkers van zijn tegenstander houden.  
* Bommenwerpen :

 

Dit is een moordend spel. waarmee je eerder vijanden maakt dan vrienden. Elke speler 
legt een aantal van zijn geliefde knikkers in een cirkel. Elke speler 
houdt op zijn beurt een knikker een armlengte boven de groep en 
'bombardeert' die. Knikkers die uit de cirkel zijn geketst worden het 
eigendom van de bommenwerper, die ook zijn 'bom' terug krijgt. Het 
spel eindigt als de cirkel leeg is.  

Wie wil kan zich inschrijven voor een knikkerwedstrijd  
op 19 mei. Het gaat over een spelletje potknikkeren . 
Kandidaten tussen 6 en 12 jaar geven hun naam tegen  
donderdag 18 mei op bij juf Caroline.  


