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Wist jij dat creativiteit één van de belangrijkste vaardigheden voor nú en de toekomst is? Met dit
creatieve doe- en denkboekje activeren Fie & Rus op speelse wijze het creatief denken en doen bij
kinderen. De 20 opdrachten kunnen willekeurig worden gemaakt en zijn niet begrensd of beïnvloed
door goed of fout.

Wil jij ook, net als Fie & Rus, buiten de gebaande paden wandelen? Pak je kans en creëer mee. Veel
plezier voor nú en in de toekomst!

Bouke van der Meulen Heb jij 
hoofdpijn? Nee, mijn hoofd zit 

vol originele en 
creatieve ideeën. 

- Het jaar door met Fie & Rus -



Bedenk manieren om een bal zo lang mogelijk te laten rollen. Je mag alleen 
(batterij- en stroomloze)voorwerpen gebruiken en de bal moet blijven rollen. 

Zodra de bal stopt is de poging voorbij. Tip: Film je poging.

Mijn/onze records:

1. ..….meter of …….. sec./min.
2. ............................................
3. …………………………………………
4. …………………………………………
5. …………………………………………

Zullen we nu de 
rollen omdraaien?
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Stel jij bent de bedenker van een nieuwe boomsoort. Hoe ziet jouw boom 
eruit en wat voegt de boom toe?  
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Ja, mijn nieuwe 
slagboom.

Eh…Is dit 
jouw nieuwe 

boom?
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Jouw (vakantie)land, dorp of stad verdient een nieuwe vakantievlag. 
Ontwerp je vlag en laat hem wapperen! Kunnen anderen raden waar je bent?

Wat zetten we op 
de achterkant van 

de vlag? 
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Bedenk een regenspel. 
Speel je spel op een regenachtige dag.

We gaan dus 
slalommen tussen 
de regendruppels?

Denk aan de 
spelregels

Wat is het doel 
en wie doen er 

mee?

Kun je het makkelijker of 
moeilijker maken?

Testen, eventueel 
aanpassen 

en spelen maar!

Duidelijk?

Wat is de naam 
van het spel?
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Bedenk nieuwe spelregels voor je favoriete spel. 
Haal een regel weg en verzin nieuwe! Speel daarna het ´vernieuwde´ spel. 
Klaar? Laat iemand anders een spelregel wijzigen en speel opnieuw. 

Ben jij nu een pion 
of pylon? 
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Boodschappen doen en niets vergeten?
Bedenk een ezelsbruggetje* voor jullie boodschappen. 

*Door een ezelsbruggetje te gebruiken kun je dingen goed onthouden. Ken je TV-TAS nog?
Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog

Boodschappenlijst om
te onthouden:

De kassabon is 
straks ons 

spiekbriefje!
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Vraag je buren om een (gebruiks)voorwerp* en maak er een nieuw 
kunstwerk of voorwerp van. Klaar? Nodig je buren uit. Demonstreer of 

geef een toelichting.
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Maar…..

We hebben van 
jullie caravan een 
openbaar toilet 

gemaakt!

*Vraag vooraf of je het voorwerp mag gebruiken om er iets nieuws van te maken.
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8 Lukt het even niet? 
Wat zou jij tanken om weer verder te kunnen?   

Wat is de 
literprijs? 
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Je mag door de ogen van een insect kijken. Wat zie je en wat niet?  9

Vanuit dit oogpunt 
zie ik niets…
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Je komt in het bos een ´strapticonkolkar´ tegen. 
Wie of wat is het en wat doe je? 
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Vraag jij…. of ik?
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Ontwerp een nieuw zand/strandspel 
en speel het op het strand of in een zandbak.

Leuk spel zeg, een 
zwembandrace!

En lekker 
luchtig!

Denk aan de 
spelregels

Wat is het doel 
en wie doen er 

mee?

Wat is de naam 
van het spel?

Kun je het makkelijker of 
moeilijker maken?

Testen, eventueel 
aanpassen 

en spelen maar!
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12 Bedenk (nog meer) manieren om afstand te houden. 

Blijf op 
schaduwafstand 

van mij! MWoké!
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13 Tijd om te relaxen? Ontwerp jouw luie stoel.  

Ik heb mijn 
stoel al 

weggedroomd. 

Waar is jouw 
luie stoel? 
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14 ABC doe jij mee? Schrijf een gedicht of verhaal met woorden waarvan de 
eindletter steeds op volgorde van het alfabet zit.

Mag ik een 
klinker kopen?
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Kijk kritisch naar het recreatiepark van je verblijf. Geef de beheerder 
verbeterpunten en ontwerp iets unieks voor het park. Blijf positief!           
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U kunt uw tarieven 
verhogen met onze 
‘tarievenmachine’. 

€

Interessant! 
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Ontwerp een advertentie en vind jouw ideale ‘droomjuf of -meester’. 16

Die van mij net 
andersom.  

Ik heb een juf of meester 
nodig die binnenstebuiten 

durft te denken. En jij?  
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Stel je krijgt de kans om 1 minuut te spreken voor alle wereldleiders. 
Wat ga je zeggen of doen?  
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Hoezo? Jij bent 
toch een man van 
weinig woorden?

Neem jij een 
stopwatch mee?  
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Stel dat het alfabet wordt uitgebreid met 3 nieuwe letters. 
Welke letters krijgen we erbij? Motiveer je keuze.  
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Fijn! Ik ben dol op 
letters!

Zeker weer een idee 
van Sinterklaas?
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Geef met zelfgemaakte muziekinstrumenten (geef ze ook een naam) een 
mini-concert voor de campinggasten. Bewaak de eventuele afstand. 
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Ik dacht zelf een 
toontje lager.  

AHA… ik herken 
het.
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Stel jij mag hier een creatieve opdracht bedenken. 
Wat zou jij verzinnen? 
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Kun jij hier ook een 
strip verzinnen?

Eh…. tochtstrip?
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