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Wie ben jij?

Tip: Let erop dat je geen lievelingsknuffel van een kind gebruikt, hier kan een kindje erg verdrietig
van worden.

Voorbereiding
Zorg voor een zachte knuffel. Met een knuffel gooi je minder snel te hard dan met een bal.

Introductie
Ga met elkaar in een kring staan of zitten. Voor kleine kinderen is zitten en rollen misschien makkelijker. Naarmate
je opvangkinderen ouder worden, kun je gaan staan en echt gooien en vangen. Stem de manier waarop je de
activiteit uitvoert af op de samenstelling van je groep.

Begin het spelletje met een korte uitleg. Zeg bijvoorbeeld: “Ik noem één van jullie namen en gooi daar de knuffel
naartoe”. Vervolgens gooi je de knuffel naar het opvangkind wiens naam je zojuist genoemd hebt. Als je opvangkind
de knuffel heeft kun je zeggen: “Nu mag jij de naam van een ander kindje noemen en de knuffel daar naartoe
gooien”. Zo gaat de knuffel de hele kring rond. Is iedereen aan de beurt geweest? Dan komt de knuffel weer  
terug bij jou!

Waar kun je op letten?
Zorg ervoor dat de gooier éérst een naam noemt, en dan pas gooit. De gooier mag ervoor zorgen dat de knuffel
goed bij de vanger terecht komt.

Spelvariant
Om het spel wat uitdagender te maken kun je meerdere knuffels tegelijkertijd gebruiken. Zo ontstaat er een
vrolijke boel!

Jij als 
gastouder

Jij en je opvangkinderen leren elkaar beter kennen door samen een naamspelletje te spelen. Met dit  

spelletje laat je zien dat je betrokken bent bij je opvangkinderen en het draagt bij aan het veilige gevoel dat  

je hen wil geven. Een voordeel van deze activiteit is dat deze eenvoudig in je dagindeling in te passen is: je  

kuntbijvoorbeeld elke dag met dit spelletje beginnen. Zo leren kinderen een structuur te herkennen in de dag.

Ook draagt het spelletje bij aan de ontwikkeling van sociale competenties (wachten op je beurt) en de

motorische ontwikkeling (vangen en gooien).


