
 

Talata: uitwisselingsdag Kain-Kuurne       vrijdag 25 mei 2018 

Het grote ezelspel - le grand jeu d’âne 

 

We spelen een ‘ganzenbordspel’. 

De lln werken in duo’s: Vlaamse leerling en Waalse leerling 

Doelen: de school en haar omgeving leren kennen. Met elkaar spreken. 

 

1. Startopdracht: puzzel maken en opkleven.  

   Pas als deze goed opgelost is mogen ze starten met het ezelspel. (Bea) 
    (zo zorgen we ervoor dat niet iedereen samen start) 

 

2. Opdrachten en locaties: we hebben ongeveer 40 opdrachten nodig.  

Bij sommige kunnen meerdere groepjes tegelijk bezig zijn. * 

    Shirley maakt digitaal spelbord met pionnen. 

   We maken opdrachtenfiches voor de leerlingen. (Shirley en Bea) 
 

  locatie  opdracht  met/zonder begeleiding 

controle? 

1  6C  foto nadoen  stagiair 1 neemt foto 

met ipad 1 

 

2 

5C  een blaadje uit een 

vriendenboek invullen 

voor/van elkaar?(Bea) 

 

3  refter  cakeje versieren? 

Shirley/stappenplan  

Shirley + juf 6 Kain 

 

4  toiletten  letter lezen op de 

binnendeuren van de toiletten 

en daarmee een woord 

vormen. (Bea) 

 

5  kleuterspeelzaal  pop aankleden volgens 

Franse/Nederlandse tekst 

(Shirley)  

foto nemen met ipad 2 

6  kerk  bouwjaar kerk vragen   

7  kerkplein gras  toren bouwen met 

jenga-blokken ( op plank)  

foto nemen met ipad 3 

8  parcours  Parcours volgen met step  

(Bea) 

 



9  kleuterspeelplaats  elkaar een Frans/Nederlands 

liedje leren 

 

10  grote speelplaats  elkaars silhouet tekenen en 

naam erbij schrijven ( krijt)  

 

 

 

11  jeugdcentrum  parcours geblinddoekt 

afleggen (blinddoek)  

 

juf Hilde + lkr 5 Kain  

12  appartement  aantal ramen tellen aan de 

zuidkant 

antwoord komen zeggen 

13  computerklas  website school bezoeken. 

klasblog tonen. 

 

14  gang boven aan 

computerklas 

woordzoeker oplossen (Bea)   antwoord komen tonen 

15  traphal boven  gezelschapsspel ezeltje 

strekje (Shirley)  
 

16  bosje  ezel schilderen op ezel   foto nemen ipad 4  

17  fietsenstalling  sudoku    

18  traphal  aantal treden tellen    

19  wandelpad   meet de lengte van het 

wandelpad. start aan de 

groene poort en eindig aan de 

kerk.   

meetstok (geen krijt ) 

20  locatie naar keuze  selfie nemen?  ipad 5  

21  treintje  kruiswoordraadsel?( Shirley)   

22  zoeken  Handtekeningen verzamelen 

van juffen? 1 directeur, 1 lkr. 

lager  , 1 stagair, 1 kleuterjuf 

 

23  locatie naar keuze  Zo hoog mogelijk kaartenhuis 

maken met spel kaarten?  

foto nemen ipad 6  

24  speelplaats   Touwtjespringen? Samen aan 

100 geraken of zo? 

 

25  studentenklas   memory per 3 ( Shirley)    

 

 



3. Begeleiders: 

* turnzaal: spelbord + opdrachten geven  juf Patricia -  

* 6C: Kain stagiair 1 

* eetzaal: juf Shirley + Kain juf 6 

* jeugdcentrum: Kain juf 5  +  juf Hilde 

 

 

4. Praktische afpraken:  
- ipads kleuter vragen 

- bord Leen vragen als spelbord 

- computerklas vastleggen: OK (Bea) 
- turnzaal, afspreken met Marjan dat het kleuterturnen doorgaat in de 

kleuterzaal 

-  


