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STOEPKRIJT SPEL 

 

1. Het ABC van de buurt 

Benodigdheden: 

- Stoepkrijt  

 

Speluitleg: 

Verdeel de groep in twee gelijke groepen. Teken elk met stoepkrijt een kampplaats op de stoep.  

Elke groep schrijft het alfabet op de stoep- letter per letter, met ruim wat plaats tussen elke letter. 

Wanneer de spelleider aftelt, mag iedereen uit de startblokken schieten om een voorwerp te zoeken, 

passend bij elke letter. 

 

Goedgekeurd: 

- naam van het voorwerp begint met die letter. Bv: een gieter bij de letter G 

- een duidelijke eigenschap van het voorwerp start met die letter. Bv.: een rode appel bij de letter R 

Afgekeurd: 

- geen duidelijke eigenschappen van het voorwerp. Bv.: een gezellig dekentje bij de letter G 

- foutieve naam van het voorwerp. Bv.: een zakdoek bij de letter N omdat men dit foutief benoemt als 

‘neusdoek’ 

 

Het spel stopt als één van beide groepen alle letters met bijpassend voorwerp denkt gevonden te 

hebben. De spelleider bekijkt de gevonden items bij beide groepen. De groep met de meeste juiste 

items, is gewonnen. 

 

Tip: zijn jullie met een kleiner groepje? Maak één kampje en daag jezelf uit om binnen een afgesproken 

tijd alle voorwerpen te vinden.  

Post een foto op social media met #kleineboefjes #assespeelt en daag de andere speelstraten uit om 

het beter te doen. 
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2. Slakkenrace 

Benodigdheden: 

- stoepkrijt 

- grote dobbelsteen 

- pionnen 

 

Speluitleg: 

Teken een tabel op de stoep met 15 rijen. Het aantal kolommen is gelijk aan het aantal spelers. 

Kies elk een steen, tak of iets anders uit de omgeving. Dit wordt jouw pion, jouw ‘slak’. 

Gooi om beurt met de dobbelsteen. Ga het aantal gegooide ogen in vakjes naar boven vooruit.  

 

Maar pas op:  

- Gooi je 6 Dan kruipt jouw slak in zijn huisje en gaat hij helemaal niet vooruit deze keer. 

- Gooi je 1? Dan wissel je van plaats. Schuif dan allen 1 plaats op naar rechts en speel verder met jouw 

nieuwe slak. 

Welke slak bereikt als eerste de finish?  

 

 

FINISH 
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3. Gooi en kleur! 

Benodigdheden: 

- Stoepkrijt 

- Stokje of steentje 

 

Speluitleg: 

Teken per speler een ijsje met stoepkrijt, in verschillende kleuren. 

Gebruik diezelfde kleuren om grote cirkels te tekenen. 

Eerste speler klaar? 

- Gooi met het stokje op een kleurencirkel. 

- Ligt het stokje in de cirkel en heb je de kleur nog niet gebruikt? Ga dan naar jouw tekening en kleur 

met die kleur het juiste stukje in. 

- Ligt het stukje naast de cirkel of op een kleur die je al gebruikte? Dan gaat de beurt meteen over 

naar de volgende speler. 

Wie kan er als eerste zijn tekening helemaal inkleuren? 
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4. Natuurlijk, kinderkunst! 

Benodigdheden: 

- stoepkrijt 

 

Speluitleg: 

Maak een tekening op de stoep en kleur ze in met natuurlijk materiaal. 

Blaadjes, takken, stenen, een mooie bloem of wat schors… het wordt vast een mooi kleurenspel! 

 

 

Post de straattekeningen met #kleineboefjes en #assespeelt en inspireer de andere speelstraten. 
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5. Stoepkrijt-tocht 

Benodigdheden: 

- Stoepkrijt 

 

Speluitleg: 

Kijk samen met een volwassene waar in Asse nog speelstraten zijn. Kies een speelstraat in je buurt uit.  

Maak een wandeling rond die speelstraat en zorg voor opdrachtjes met stoepkrijt op het voetpad. 

Laat je het even weten via onze social media? Dan gaan de kinderen van die straat jullie uitdaging zeker 

aan! 

 

 

Foto’s van het resultaat posten is altijd leuk! #kleineboefjes #assespeelt 
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