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Hoe speel je het spel? 
Benodigdheden:
- dobbelsteen
- pionnen
- twee deelnemers (of meer)

Speluitleg
Je kunt het spel met twee of meer spelers spelen, in het tafelgroepje. 
De kinderen dobbelen om de beurt en zetten hun pion verder op het aantal 
gegooide ogen. 
Bij elk cijfer hoort een vraag, die de kinderen aan elkaar stellen. Alle spelers 
komen dus per vraag aan de beurt om te vertellen. Je kunt er ook voor kiezen om 
één kind per vraag te laten vertellen. 
Als één kind bij de finish komt, is het spel afgelopen. Natuurlijk kan het spel 
meerdere keren achter elkaar gespeeld worden, zodat alle vragen aan bod 
komen, of je kiest de nieuwe kaart met vragen.  
Na afloop kun je de kinderen vragen wat opviel bij ze bij de antwoorden. 



Vragen
Start
Wat doe je het liefst na schooltijd?
Wat is je lievelingsmuziek?
Wat vind je de fijnste plek om op 
vakantie te gaan?
 Zit je op een sport en zo ja welke?
Welke hobby's heb je?
Welke boeken lees je graag?
Wat is je lievelingsschrijver?
Wat is je lievelingseten?
Welk snoep lust je graag?
Hoe ziet je familie eruit?
Wat is je lievelingsfilm? 
Waar word je blij van?
Wat maakt je boos?
Wanneer ben je verdrietig? 
Heb je huisdieren?  
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17. Wat doe je het liefst op je verjaardag?
18. Wat kan jou rustig maken?
19. Wat is je favoriete seizoen? 
20. Wat is je favoriete spel?
21. Welk programma kijk je graag?
22. Welke game speel je het vaakste?
23. Wat doe jij wel eens voor een ander?
24. Wie zijn je vrienden?
25. Wat vind je belangrijk bij een vriend?
26. Wat wil je veranderen in de klas?
27. Wie zou je wel eens willen zijn voor een 
dag?
28. Wat wil je graag leren?
29. Als je een wens mag laten uitkomen, 
wat zou dat dan zijn?
30. Waar wil je wel eens heen reizen?
31. Waar ben je heel goed in?   



Vragen
Start
Als je een dier mocht zijn, welke kies 
je dan?
Wat doe je het liefste?
Waarom ben jij een goede vriend?
Hoe ziet je favoriete weekend eruit?
Wat wens je jezelf?
Wat wens je je klasgenoten?
Welke wens heb je voor je familie? 
Wat trek je het liefste aan? 
Wat vind je vies?
Waar ben je bang voor?
Bedenk zelf een vraag.
Wie vind je echt tof?
Wat zou je doen met een miljoen?
Wat vind je echt leuk aan jezelf? 
Wat vind je leuk aan je klas? 
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17.Wat vind je niet zo leuk aan jezelf?
18.Ben je wel eens gepest?
19.Welke droom tijdens het slapen vond 
je heel grappig? 
20.Wat is de meest bijzondere plek waar 
je wel eens hebt geslapen?
21.Je kan niet zonder...  
22.Ben je wel eens verhuisd?
23.Wat wil jij dat we van je weten?
24.Bedenk zelf een vraag
25.Wat wil je graag van de juf of meester 
weten?
26.Wat is je lievelingsvak?
27.Welk vak vind je echt saai?
28.Wat wil je graag eens doen met de 
klas?
29.Als je volwassen bent wil je ...
30.Je helpt anderen graag met ...
31.Wat vind je moeilijk?  


