Met mooi weer buitenspelen is natuurlijk ideaal, maar in de winter
mogen we de speelpret ook zeker niet vergeten! Als het sneeuwt
komen de sneeuwpoppen en iglo’s weer tevoorschijn, maar voor
sneeuwpret en samenspel is het bouwen van een sneeuwfort
onvergetelijk.
Het is handig om een sneeuwschuiver te gebruiken om sneeuw
te verzamelen. Vul emmers (of bakken) vol met sneeuw, duw de
sneeuw stevig aan en zet de emmer dan op zijn kop. Sla vervolgens
zachtjes tegen de emmer aan en trek deze langzaam omhoog. Het
resultaat: het begin van een waar sneeuwfort. Er kan voor worden
gekozen om de emmers met sneeuw naast elkaar te legen, in de
vorm van een rij, om deze daarna zo hoog mogelijk op elkaar te
stapelen. Ook kunnen er andere vormen en voorwerpen gebruikt
worden om het sneeuwfort groter en dicht te maken.
Maak twee teams die elk hun eigen fort bouwen. Zijn
de sneeuwforten klaar en helemaal naar wens?
Dan kan het sneeuwballengevecht
beginnen. Aan de overkant staat
het andere team gereed om aan te
vallen. De teams proberen elkaar
met sneeuwballen te bekogelen en
zichzelf te beschermen achter hun
sneeuwforten. De spelregels kunnen
zelf worden bepaald. De spelers
mogen bijvoorbeeld achter hun

eigen fort uitkomen om
iemand van de tegenpartij
te raken, maar ze mogen niet
achter het fort van de tegenpartij
komen. Het team dat het
minst of niet geraakt is, heeft
gewonnen!

het fort sneeuwballen gooien naar het andere
team. De speler die geraakt is, moet dan met een
andere speler achter het fort (uit zijn eigen team) ruilen.
op pad om iemand van de tegenpartij te raken! Wordt de aanvaller
zelf geraakt, dan moet hij weer ruilen met een andere speler uit zijn
team en gaat de ander weer het ‘veld’ in.
worden geplaatst die de teams van
elkaar moeten veroveren.

Pas op voor een
ijsballengevecht. Zorg dat er
altijd met sneeuw gespeeld
wordt, want ijs kan gevaarlijk
zijn! Raak elkaar niet op het
hoofd! Pas ook op met uitglijden en houd
rekening met elkaar.

