
Offline spellen in coronatijd 
een opdracht voor voorjunioren en senioren

schrijf
samen een spannend, grappig 

of onwaarschijnlijk 

avontuur
speluitleg voor leiding
Kinderen hebben veel fantasie. Vooral als ze

samen aan het spelen zijn, komen de wildste

verhalen naar boven. Nu zien ze elkaar een

tijdje niet, maar fantasie hebben ze vast nog

volop! Laat kinderen samen een spannend,

grappig of onwaarschijnlijk verhaal schrijven.

Deze opdracht kun je over een langere periode

uitstrijken. 

Maak groepjes van 5 of 6 kinderen. Deze 

kinderen gaan samen een verhaal schrijven. 

Iedereen schrijft een aantal zinnen. Spreek

vooraf een richtlijn af: hoeveel zinnen/woorden.

De eerste mag het onderwerp bepalen en

schrijft het begin van het verhaal. Dan stopt

hij/zij dit in een envelop en brengt het naar 

de volgende. De volgende schrijvers mogen

bedenken hoe het verhaal verder gaat. De 

laatste schrijft het einde van het verhaal en

brengt het verhaal met alle tekeningen die 

erbij gemaakt zijn naar een leider. 

Bepaal vooraf in welke volgorde iedereen aan

de beurt komt en hoeveel tijd ze ongeveer

hebben. Geef aan dat als ze van iemand geen

adres hebben, dat ze dan bij de eigen leiding

daarnaar kunnen informeren. Stuur geen

adressenlijsten mee, i.v.m. de AVG (algemene

verordening gegevensbescherming).

speluitleg voor de ledenof voor de ouders/verzorgers
Hoi NAAM

Helaas hebben we nu een tijdje geen groep, maar datbetekent niet dat we geen JongNL-activiteiten kunnendoen! 

Wij, de leiding, missen namelijk jullie levendige fantasie. Daarom zouden wij het leuk vinden als jullie samen een verhaal voor ons schrijven. Wij hebbengroepjes gemaakt van 5/6 leden. Jullie gaan samen 1 verhaal schrijven. De eerste in de rij mag het onderwerp bepalen en schrijft 10 tot 20 regels. Danbrengt hij/zij dit naar de tweede in de rij. En zo verder.Degene die als laatste aan de beurt is, brengt het ver-haal ten einde. En brengt alles naar NAAM EN ADRESLEIDER. Hij/zij verzamelt alle verhalen en zal die metde rest delen. 
Dit is het groepje, waarin jij bent ingedeeld:NAAM 1

NAAM 2

NAAM 3

NAAM 4

NAAM 5

Als je niet weet waar diegene woont, waar jij het ver-haal naartoe moet brengen, vraag dit dan even na bijde leiding. Veel succes, we laten ons verrassen!

Groetjes de leiding

De teksten kun je in een word-bestand downloaden van jongnl.nl


