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Spelactiviteiten:  

Huishoek: spelen wel en niet houden aan 
regels en afspraken 

Politiebureau: bekeuringen schrijven, 
mensen helpen, boeven vangen. 

Speelzaal: tikspel ‘Vang de boeven’ 

 

Constructieve en beeldende  

 

Knutselen agent of boef 
Handboeien, politiepet, boevenpet maken. 
Politiebureau bouwen 
Politieauto lego 
Kralenplank politie, politieauto en boef 

  

activiteiten:  

Onderzoeksactivi-
teiten/uitstapjes 

Wanneer houd je je wel of 
niet aan afspreken? 
Wat gebeurt er als je je er 
niet aan houdt? 
Hoe kan je het snelste een 
boef vangen? 
Hoe ben je met de politieauto 
snel bij een ongeluk? 
Politieagent uitnodigen op 
school. 
Kijken in politieauto 

Reken/wiskunde- 

 

Politie MSV 
Hoeveel boeven in de cel en 
hoeveel eruit? 
 
Hoog/laag bekeuring, 
rekenen met geld, 
meer/minder 
 
Evenveel boeven en agenten 
 
Snel/langzaam rijden of 
rennen 

activiteiten  

Kring/gespreksactiviteiten            
A.d.h.v. Floddertje, Agent en boef,Schatje en scheetje 

en Stoute hond bespreken: 
Weten: Wat zijn regels en afspraken? 
Aan welke afspraken en regels moeten de 
hoofdpersonen zich aan houden? 
Wat is stout en lief? 
Analyseren: Hoe houden de hoofdpersonen zich aan 
afspraken? 
Wie doet dat het beste/slechtste? 
Hoe voelen zij zich bij wat ze doen? 
Zouden ze het anders willen doen? 
Genereren: 
Waarom heb je regels en afspraken nodig? 
Hoe zou je kunnen zorgen dat alle personen zich aan de 
regels en afspraken houden? 
Zou de hoofdpersoon zich na deze actie wel houden aan 
afspraken en regels? 
Verbinden: 
Wat vind je van het gedrag van de persoon uit het boek? 
Lijkt hij op jou en waarom wel/niet? 
Aan welke afspraken en regels moeten wij ons in de klas 
houden? En thuis? Is iedereen weleens stout? 
Wat doe je als je je niet aan regels en afspraken hebt 
gehouden? 
Verteltafel 
Kaarten gevoelens floddertje 
 

Lees/schrijfactiviteiten 

Bekeuring schrijven 
Gezocht poster 
Regels en afspraken van de klas opschrijven 
met al onze namen er om heen 
Platen van prentenboek op goede volgorde 
leggen. Zelf verhaal/woord schrijven bij een 
plaat. 
Boeken in leeshoek zetten na het voorlezen. 
Digitaal prentenboek beluisteren 
Woordkaartjes om na te schrijven/stempelen. 

Thema: 

Regels en afspraken 
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