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Op zoek naar het warmste 
plekje van de school  

 

 

Waarom? 

Aan de hand van het bekende spelletje ‘warm-koud’ laat je de leerlingen met elkaar delen 
welk plekje op school ze het leukst vinden.  
 

Wat moet je voorbereiden voor deze activiteit? 

• Voor de jongste kleuters: Druk voor elke leerling een smiley af en bevestig hem op 
een stokje. 

• Voor de oudere kleuters en eerste graad: Druk voor elke leerling een ‘warmste 
plekje’ – label af of laat je leerlingen er zelf één ontwerpen. 

 

Hoe ga je te werk? 

 
Met de jongste kleuters kan je een wandelingetje maken door de school en halt houden 
op enkele plekken.  Geef elke kleuter een stokje waarop je een lachende smiley 
bevestigde. (Je vindt een document met twee lachende smileys bij het lesmateriaal op de 
website.) Vraag op elk plekje waar je halt houdt aan de kleuters om hun lachende smiley 
in de lucht te steken als het plekje hen blij maakt. 
Tel samen de lachende smileys en teken daarna met stoepkrijt even veel lachende 
smileys op de grond of plak smileys op een poster die je hier ophangt. 

 

Voor de oudere kleuters en de eerste graad lager onderwijs:  
Geef de leerlingen de opdracht om in gedachten door de school te gaan en een plekje te 
zoeken waar ze het ‘warm van krijgen’ en waar ze zich dus goed voelen. 

Daarna gaan jullie telkens samen  op zoek naar het ‘warmste plekje’ van één van de 
leerlingen door gebruik te maken van de bekende ‘warm-koud’-techniek. 

Het is hierbij belangrijk dat de groep echt samen blijft. Laat daarom alle leerlingen 
(behalve de leerling wiens favoriete plekje wordt gezocht) elkaars hand vasthouden of 
gebruik een grote in een lus geknoopte elastiek waarin alle leerlingen lopen. 

 

Op onze website kan je een ‘warmste plekje’-label downloaden. Druk er één of voor elke 
leerling van je klas, lamineer de labels, maak een gaatje met een perforator en bevestig de 
labels telkens op het lievelingsplekje. Als verschillende de klassen dit doen, krijg je zo een 
mooi beeld over de favoriete plekjes van de leerlingen. 

 


