
GOUDEN WEKEN BINGOGOUDEN WEKEN BINGO
Welke dingen ga jij doen om je bingo

kaart vol te krijgen? 

Geef een
compliment aan 

je juf/meester.

Help een 
klasgenoot met
een opdracht.

Vraag een 
klasgenoot die je

niet zo goed kent 
om iets leuks te 

gaan doen.

Leeg de 
prullenbakken.

Doe een klein 
klusje voor je
juf/meester. 

Help een 
klasgenoot met

opruimen. 

Werk samen 
aan een opdracht

met een 
klasgenoot die je

nog niet goed
 kent.

Wens 3 
klasgenoten

een fijne dag. 

Kom voor
een klasgenoot 

op. 

Help je juf of
meester

met opruimen. 

Maak een 
klasgenoot aan 

het lachen.



 
Hoe werkt het?

 
We weten allemaal hoe belangrijk het is om aan de start

van het schooljaar veel aandacht te besteden aan
groepsvorming. Met deze activiteit heb je een nieuwe

manier in handen om met je groep aandacht te schenken
aan de gouden weken, dit maal in de vorm van een bingo.

 
Elke leerling krijgt een gouden weken bingo kaart. Op

deze kaart staan 11 dingen die je als leerling kunt doen in
de de klas waarbij je andere kinderen of je leerkracht

helpt. 
 

Spreek met je groep af hoeveel dingen je gedaan moet
hebben om ' Bingo' te hebben, of laat het aantal helemaal

los. 
 

Heel leuk om aan het einde van de schooldag met je
groep te bespreken wat leerlingen gedaan hebben van

hun bingo kaart. 
 

Er is ook 1 vakje leeg, in dit vakje schrijven de kinderen
zelf nog een activiteit/handeling waarvan zij ook vinden

dat het op de bingo kaart thuis hoort.
 

Heel veel plezier. 
 
 

Gouden Weken Bingo



Bedankt voor het downloaden
Veel plezier met het document!

Je kunt het gratis delen met iedereen.
 

We zouden het leuk vinden als je onze
social media bij anderen aanraadt. Tag je
ons op Instagram en/ of Facebook als je

aan de slag gaat met het materiaal?
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