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Spelen in groep 3? Ja zeker!  
 
De afgelopen week hebben we in deze Week van Spelen en Delen een hoop inspiratie gedeeld 
rondom spel voor peuters en kleuters. Maar spelen houdt zeker niet op bij groep 2! 
 
In groep 3 hebben de kinderen nog steeds die onderwijsbehoeften van een jong kind; spelend 
leren en handelen binnen een context gebonden activiteit. Wat zou het geweldig zijn dat wat 
ze leren uit de methode, die dag gelijk direct in de praktijk kunnen brengen? Kinderen snappen 
hierdoor veel beter waarom ze die dingen leren: waarom leren we lezen? Waarom oefenen we 
met schrijven? Die onderwerpen worden betekenisvol wanneer het gekoppeld wordt aan spel 
in de hoeken. Is het doel klokkijken, maak dan gelijk de koppeling naar je hoek: “we 
gaan nu hiermee oefenen, zodat je straks kan zien hoe laat de ijswinkel opengaat".   
 
Vaardigheden koppelen aan doelen 
Door te spelen doen kinderen allerlei vaardigheden op die gekoppeld zijn aan doelen uit de 
methode. Denk maar eens het kunnen lezen welke verschillende ijssmaken er zijn, of het zelf 
schrijven van de aanbieding van de dag (taal). Of leren hoe je netjes een ijsje besteld (sociaal 
emotioneel). En wat dacht je van het aflezen van de klok, om te zien hoe laat de winkel open is 
(rekenen)?  
 
Weinig tijd? 
Tijd maken voor dit spelen in hoeken is een must, net zoals het inrichten van hoeken. En tijd is 
iets waar in het onderwijs te weinig van is. Bedenk je dan dat een tafel met een kleedje en een 
kassa al snel een winkel is. Of rol een trolley met bouwmateriaal naar de tafel en kinderen 
kunnen bouwen in de “bouwhoek".   
 
Betekenisvol 
Je laat de methode lessen dus niet los, maar je maakt het betekenisvoller. Doordat kinderen 
op een ander moment ook weer met dat doel uit die les bezig zijn, kan je wel meer “spelen” 
met de verwerking. Een nieuw doel blijf je altijd aanbieden met een instructie, maar herhaling 
en (deels) verwerking kan dus heel goed tijdens het spel.   
 
Uitproberen? 
Voor de laatste weken van het jaar kan je goed kiezen voor het inzetten van een ijsjeswinkel! 
We geven je tips voor het inrichten van deze hoek en we laten je zien met welke doelen 
kinderen tijdens dit spel kunnen oefenen. 



 
 

Week van spelen en delen 

 
Wanneer je een goede ijswinkel samen met de kinderen hebt ingericht, de juiste materialen 
hebt gekozen en ze zijn volop aan het spelen, bedenk je dan eens dat ze aan al deze doelen 
werken:  
Schrijven van smaken, klokkijken, rekenen met geld, optellen van het totaalbedrag van de 
gekochte ijsjes, juiste getallen schrijven op de bon, volgen van een stappenplan, oefenen van de 
getallenrij (klanten in de rij met ieder een nummer). Het bijhouden van de voorraad zorgt voor 
oefenen met min-sommen en aanvul-sommen (hoeveel hebben we nodig om een complete 
voorraad te hebben). En als je er een terras bij maakt oefenen de kinderen ook het schrijven 
van een kaart, het opschrijven van de bestelling en het meten van 1.5 meter afstand!   
 
 

 
TIP Kies met de kinderen de smaak van de dag of week. En is 
er een dag actie? Maak je het ijsje dan goedkoper of 
misschien krijg je het tweede bolletje voor de helft van de 
prijs?    
 
Nog meer inspiratie? Schrijf een wedstrijd uit: wie verzint de 
lekkerste ijssmaak? Hoe maak je deze en waar smaakt deze 
dan precies naar? Een leuke en betekenisvolle opdracht voor 
het creatief schrijven! 
 
  
  
  
 

  

 Zorg voor een plek waar verschillende bakjes voor de smaken ijs kunnen staan, 
maar ook voor een kassa en een klok. Denk aan verschillende maten ijsbakjes, 
lepeltjes en de ijsschep. Maak de hoek zo echt mogelijk!  
 Onderzoek met de kinderen welke smaken er allemaal zijn en welke kleuren 
hierbij horen. Maak ijsbolletjes door wattenbolletjes te verven. Of gebruik 
verschillende gekleurde klei.   
 Lamineer kaartjes, waarop de kinderen de ijssmaken steeds opnieuw 
opschrijven. 
 Laat de kinderen een prijslijst, reclameposters en uiteraard een 
naambord maken voor hun winkel! 
 Maak een lijst met tijden wanneer de ijswinkel open is. 
 Er is in de ijswinkel niet alleen plek voor de verkoop, maar ook voor het maken 
van het ijs. Maak samen met de kinderen een stappenplan hoe je ijs maakt.   
 Als je nóg meer spel wil stimuleren, kan je de rol van leverancier toevoegen. 
Maak dan ook een lijst met spullen die je nodig hebt voor het maken van het ijs. 


