
Een gezellig sfeer op de achterbank tijdens die lange ritten naar je vakantieadres?
Houd de stemming goed met deze leuke spelletjes van de trainers van Chris en
Voorkom!.

Geen ja en geen nee

Je gaat iemand vragen stellen en kijkt hoelang ze ja en nee uit hun antwoorden kunnen
laten. Tel het aantal vragen die worden gesteld. Diegene die het langste volhoudt wint!

• Weet je waar we naar toe gaan?
• Vind je het leuk om daar naar toe te gaan?
• Vind je het leuk om lang in de auto te zitten?
• Hoelang duurt de reis volgens jou?
• Ben je blij als we er zijn?
• Hoe heten alle familieleden in de auto?
• Weet jij hoe papa/mama heet?
• Welk merk auto vind jij mooi? Jij zei eerder een ander merk toch?
• Hoe heet jij?
• Op welke school zit je?
• Ben je over gegaan?
• Welke vrienden wil je na de vakantie weer graag zien?
• Wat vind je leuk aan die vrienden?
• Wat vinden de vrienden leuk aan jou? Weet je het zeker?
• Wie is als eerste van de familie jarig?
• Wat vind jij lekker eten?
• Is dat eten gezond? Weet je het zeker?
• Wat gaan we straks eten? Heb je dat gevraagd aan papa/mama?
• Wanneer gaan we pauzeren?
• Duurt dat nog lang?
• Heb jij al een rode auto gezien?
• Vind jij een Mercedes een goeie auto?
• Wat is jouw lievelings kleur?

Overleven
in de

auto
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Wie ben ik?

Neem een van de onderstaande figuren in gedachten de rest moet raden wie je bent.
Degene die het eerste raad is daarna aan de beurt.
� Door het stellen van vragen. Je mag een vraag alleen met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoorden.
� Je mag ook praten of net doen alsof je degene bent die je hebt gekozen.

In plaats van een persoon kun je ook je favoriete dier uitkiezen.

• Sinterklaas
• De paus
• Je vader
• Je moeder
• Je oma
• Je opa
• Een juf

Het cijfer en letterspel
Zoek als gezin buiten naar de cijfers 1, daarna naar het cijfer 2 enzovoort tot cijfer 75.

Wie de meeste cijfers als eerste ziet heeft gewonnen

Stedenspel

Langs welke steden reizen jullie?

Zoek tijdens het reizen of je een naambordje ziet met een stad die begint met de letter A,
daarna de letter B tot de letter Z. De Q mag je overslaan :).

Luisterboeken/cd tip

• Puk van de Petteflet
• Dagboek van Anne Frank(tieners)
• Delen van Pietje puk
• Luistercd Rik en Rieke
• Luisterboek: De Gorgels

Bĳ de Online Bibliotheekapp kun je allerlei luisterboeken downloaden. Kinderen tot 18 jaar kunnen
gratis lid worden van de bibliotheek en o.a. elke drie weken 10 luisterboeken lenen. https://
www.jeugdbibliotheek.nl/online-bibliotheek-app.html

Onthouden van belangrijke telefoonnummers

Schrĳf elk cĳfer van de mobiele telefoonnummers op een aparte notitiekaart. Schud ze door elkaar en
laat je kind proberen ze op de goede volgorde neer te leggen.

Laat ze raden of het nummer is van papa of van mama (of opa of oma)

• Een leerkracht
• Een buurvrouw
• Een tante
• Een oom
• Een moeder of vader van een vriend(in)
• De dominee
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Bingokaart voor tijdens de reis

Print deze lĳst uit voor alle familieleden. Wie streept als eerste 15 items van de lĳst af? Of gaan jullie de
hele kaart volmaken? Een derde optie is dat je een tĳdslimiet afspreekt. Wie streept de meeste items af
binnen een half uur? Bedenk een beloning. De winnaar mag bĳvoorbeeld het volgende liedje op de
radio uitkiezen. Bĳ valsspelen moet je een liedje zingen!

1. Een meisje dat terug zwaait
2. Een jongen die terug zwaait
3. Een complimentje over jouw vrolĳke gezang
4. Een oprecht compliment gegeven aan een familielid
5. Een compliment omdat je tegen een ander aardig doet
6. Een compliment geven omdat je iets lekkers krĳgt
7. Noem 5 verschillen tussen jou en een ander familielid
8. Noem 5 overeenkomsten tussen jou en een ander familie lid
9. Vertel een leuke mop, waar iedereen erg om moet lachen
10. Tien minuten stil naar buiten kĳken.
11. Lachend familielid
12. Paarden
13. Brandweerauto
14. Vliegtuig
15. Hond
16. Wegenwacht-auto
17. Auto met pech
18. Tankstation
19. Rode bmw
20. Blauwe volkwagengolf
21. Gele ford
22. Zilver grĳze mercedes
23. Volvo truck
24. Daf truck
25. Een toeterende vrachtwagenchauffeur
26. Een zwaaiende vrachtwagenchauffeur
27. Prullenbak
28. Waterflesje
29. Auto met 5 personen
30. Auto met 6 personen
31. Verkeersbord 80
32. Verkeersbord 100
33. Verkeersbord 120
34. Plaatsnaam bordje
35. Stoplicht op rood

Fijne
reis!
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