Bent u geïnteresseerd? Ik nodig u uit om contact op te nemen voor een vrijblijvende
offerte of een persoonlijk gesprek. In het geval u vragen heeft, beantwoord ik die
graag.
Telefoon: 06- 57 33 87 22
Mail: info@woudagames.nl

ontwerp:

Spelend leren

“Basisschool en BSO genoeg te

Na schooltijd en dan?

beleven?!”

Voetballen en knikkeren zijn natuurlijk erg

Kinderen lekker buiten laten spelen, met

leuk. Maar herinnert u zich nog levend

iets anders dan een bal? Wouda Games

stratego?

& Education biedt spellen die leuk zijn

Wij van WoudaGames & Education heb-

voor jongens en meisjes van alle leeftijden

ben een Levend Trollenspel. Spannend

(vanaf 8 jaar)!

omdat het opbouwen van je eigen dorp
wordt bemoeilijkt door rovende Trollen!
Lees er meer over op de site.

Er zijn zowel binnen- als buitenspellen
in het assortiment van Wouda Games &
Education. Wij komen de spellen graag

Buiten Gym

demonstreren.

Geen apenkooi maar wel een ren en vlieg
spel waarbij samenwerking bovenaan

Voor de spelbeschrijvingen wil ik u uitno-

staat:

digen om op de site van WoudaGames &

It’s Your Own Life / Team. Dit spel is met

Education te kijken www.woudagames.nl

uitleg in een uur te spelen. Als er meer tijd
Waarom zijn de buitenspellen van

Het spel is zeer geschikt om te evalueren.

beschikbaar is, dan is het Levend Trollen-

WoudaGames & Education verant-

Door de vele mogelijkheden is het spel

spel ook een aanrader!

woord om te spelen?

blijvend uitdagend!

Al spelend worden de volgende vaardighe-

Tijdens het schoolkamp

den (en eigenschappen) aangesproken en

Wanneer toepasbaar?

Ik kan langs komen op locatie. Als er een

ontwikkeld:

Leerkracht jarig.

plein, grasveld of open terrein in een bos

* Plannen

Dat kan natuurlijk op een dagdeel buiten

van 50 bij 50 meter is (ongeveer een half

* Incasseren

gevierd worden. Maar ik heb ook 5 be-

voetbalveld) kan het spel gespeeld wor-

* Training van conditie

staande spellen voor binnen, die uitermate

den.

* Onderhandelen (gunnen en krijgen)

geschikt zijn voor kinderen vanaf groep 6.

* Organiseren

Ik heb de “les” uitgeschreven en zou dat

* Samenwerken

graag met de jarige leerkracht bespreken.

* Geduld
* Verbanden leggen
* Analyseren (alternatief: Reflectie)

