
  
Ongewoon groep draaien  

“WAT EEN POPPENKAST”*  

spel 

*wat een toestand 

Dit spel bestaat uit twee delen.  

Het eerste deel spelen we van 

10:30 tot 11:15 uur. 

Zet je wekker op tijd voor de start 

van deel 2. 

( Doe dat maar even) 

 

 

 

 



  
Ongewoon groep draaien  

“WAT EEN POPPENKAST”*  

spel 

*wat een toestand 

Deel 1 

Maak een KNERT pop waarvan de 

mond kan bewegen.  

Of je een sok pop maakt, aan het 

timmeren gaat, kleien of breien 

maakt niet uit.  

Wees creatief op de manier die  

aanspreekt 

 

SUCCCES en tot zo bij deel 2!  

 

 

 

 



  

Ongewoon groep draaien  

“WAT EEN POPPENKAST”*  

spel 

*wat een toestand 

Stel even jouw Knert pop voor. 

Maak een foto en stuur de Knert 

naam van de pop daar onder.  

 

 

 

 

 

 



  
Ongewoon groep draaien  

“WAT EEN POPPENKAST”*  

spel 

*wat een toestand 

Deel 2 

Iedereen krijgt een zin uit het Jong 

Nederland lied. 

Maak een filmpje met de pop 

samen, die met jou die zin zingt. 

Wacht met uploaden tot jou zin 

voorbij komt.  

(we maken van alle zinnen  

achter elkaar een “clip”)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iris Jong Nederland is 

Hidde Jong Nederland is 

Britt Altijd paraat 

Isis Altijd paraat 

Raf Van ’s morgens vroeg 

Tara Van ’s morgens vroeg 

Kim Tot ’s avonds laat 

Geert  Tot ’s avonds laat 

Yente We zingen soms 

Carmen We zingen soms 

Tigo Maar meestal niet 

Frederique Maar meestal niet 

Rafke Maar als ik zing 

Esmee Maar als ik zing 

Iris  Dan klinkt ons lied 

Yente en 
Tigo 

Laat ons blijven zwerven 

Kim door het Brabantse land 

Geert Hollikidee 

Madelon En als ik eenmaal moet sterven 

Tara Dan met een stok, al in mijn hand 

Iris Akela viel 

Hidde Akela viel 

Britt Al op een wiel 

Isis Al op een wiel 

Raf Ze zakte door 

Tara Ze zakte door 

Kim En riep in koor 

Geert  En riep in koor 

Yente Help ik verzuip 

Carmen Al in een kuip 

Tigo Laat ons blijven zwerven 

Frederique Al door het Brabantse land 

Rafke Hollikidee 

Esmee En als ik eenmaal moet sterven 

Raf Dan met een stok, al in mijn hand 

 


