Speel je mee?

v

START van het schooljaar!
Gooi met de dobbelsteen en zoek de vraag op de vragenkaart
www.allesovergedrag.nl

www.allesovergedrag.nl

Vragenkaart 1
Kies één van de vragen die bij de bolletjes staan.
- wat is voor jou een fijne klas?
- wat is jouw lievelingseten?
- welke 3 woorden passen bij jou?
- wat is jouw beste vakantie?
- wat zie jij onderweg van huis naar school?
- als jij binnen moet spelen, wat ga jij dan doen?
- wat heb jij gedaan in de vakantie?
- waar kun jij iemand anders bij helpen?
- wie zijn jouw vrienden?
- waar ben jij bang voor?
- wat wil jij graag leren?
- wat kijk jij graag op televisie?
- wat vind jij nog moeilijk?
- wat zou jij doen als jij de juf/meester was?
- waar ben jij trots op?
- wat moet een ander zeker over jou weten?
- wat vind jij fijn in de klas?
- wat zijn jouw hobby’s?
- wat zou jij doen als je onzichtbaar was?
- welk boek lees jij graag?
- waar kunnen ze jou ’s nachts voor wakker maken?
- wat zouden we zeker moeten hebben op school?
- wat is jouw lievelingsdier?
- waar ben jij goed in?
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Vragenkaart 2
Kies één van de vragen die bij de bolletjes staan.
- wat is jouw favoriete schoolvak?
- wat is jouw meest kostbare bezit?
- wat doe jij meestal op zaterdagochtend?
- welke sport vind jij leuk?
- wie is jouw held en waarom?
- wat maakt jou aan het lachen?
- noem 3 dingen die jij graag wil voor jouw verjaardag?
- waar word jij vrolijk van?
- wat is jouw favoriete kleur?
- wat zou jij graag anders doen in de klas?
- hoe laat ga jij ’s avonds naar bed?
- als alles kan, wat zou je dan morgen doen?
- wat is jouw grootste wens?
- waar word jij boos om?
- wat is jouw favoriete eten?
- wat doe jij het liefst als je buiten bent?
- wat zou jij doen met €1000?
- hoe ziet jouw gezin eruit?
- wat is jouw grootste blunder?
- met wie speel jij graag?
- welke artiest vind jij goed?
- waar word jij blij van?
- met wie werk jij graag samen?
- wat hoop jij te leren dit schooljaar?
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Vragenkaart 3
Kies één van de vragen die bij de bolletjes staan.
- waarvoor ben jij aan het sparen?
- wat durf jij echt niet?
- wat is jouw favoriete snoep?
- wat is het mooiste compliment dat jij ooit hebt gekregen?
- waar word jij verdrietig van?
- bij wie ga jij graag logeren en waarom?
- wat zijn jouw talenten?
- wanneer ben jij jarig?
- naar welke activiteiten kijk jij uit?
- wat is jouw fijnste kledingstuk?
- wie zijn jouw broers en/of zussen?
- welke afspraak in de klas vind jij het belangrijkst?
- welke andere taal spreek jij?
- wat voor aardigs heb jij onlangs voor iemand gedaan?
- wat hoop jij met klasgenoten te kunnen doen?
- wat is jouw favoriete vakantie?
- welke atrractie vind jij het leukste op de kermis?
- waar zou jij graag nog beter in worden?
- wat is jouw droom?
- waar houd jij niet van?
- wat verwacht jij van de juf/meester?
- welk dier past het beste bij jou?
- wat heb jij nodig om goed te kunnen leren?
- wie heeft jou onlangs met iets geholpen?
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Vragenkaart 4
Kies één van de vragen die bij de bolletjes staan.
- op wie zou jij graag willen lijken?
- wat is jouw favoriete film?
- welke attractie vind jij het leukste in een pretpark?
- wanneer ben jij tevreden?
- hoe ziet jouw kamer eruit?
- kun jij goed samenwerken? Wat vind je makkelijk en wat moeilijk?
- wat is jouw grootste uitdaging?
- wat is het eerste wat jij doet als je thuis bent?
- wat is jouw favoriete fruit?
- waar kun jij tegenop zien?
- wat heb jij onlangs geleerd?
- wat is jouw lievelingsgetal?
- heb jij huisdieren? Zo ja, welke?
- wat zou jij willen veranderen in de klas?
- wat zou jij doen als je niet bang was?
- hoe ziet jouw perfecte vrije dag eruit?
- wat lust jij absoluut niet?
- wat zou jij doen als jij de baas zou zijn?
- wat vind jij de fijnste plek in huis?
- voor wie heb jij respect?
- wat is jouw beste grap?
- wat wil jij later worden?
- wie zou jij graag eens ontmoeten?
- welke 3 dingen neem jij zeker mee op vakantie?
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Bordspel start van het
schooljaar
Met dit bordspel leer je elkaar op een leuke manier kennen.
Je kunt het spel spelen met 2 tot 4 spelers. Elke speler heeft zijn eigen vragenkaart.
Op het spelbord staan verschillende vakjes met gekleurde bolletjes. Gooi met de
dobbelsteen en kijk op welk vakje je terecht komt. Kies dan één van de twee vragen
op jouw vragenkaart.
Er zit geen vast einde aan het spel. Je kunt het zo lang spelen als je wil, jullie bepalen
samen het einde. Ook is er geen vaste looproute.

Benodigdheden: dobbelsteen en pionnen.
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