
 

Oliebollen partyprops
Partyprops uitknippen en in de oliebollen prikken
Knip deze toffe partyprops uit en prik ze in een oliebol. Je kunt zelf kiezen hoe
jouw oliebol er uit komt te zien. Supergrappig!

Duur : 15 minuten

Voorbereidingstijd : 15 minuten

Ontwikkeling : Creatieve ontwikkeling: Beeldende expressie
Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek

Doelgroep : Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8
jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Creatief

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

partyprops uit de bijlage
schaar
lijm of plakband

cocktailprikkers
optioneel: kleurpotloden/stiften (als je de
blanco versie gebruikt)
optioneel: lamineerapparaat en hoezen

Wat heb je nodig?

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Het kind versiert de oliebollen met de props uit de bijlage. Tijdens het inkleuren, (uitknippen) en opplakken
van de props gebruikt het kind zijn fijne motoriek. De props in de oliebol prikken stimuleert ook de fijne
motoriek. Verder bedenkt het kind zelf welke props het wil gebruiken en op welke plek het de props in de
oliebol prikt. Dit stimuleert de creatieve ontwikkeling (beeldende expressie).

 



 

Wat gaan we doen?
We printen de partyprops uit en kiezen uit welke we in onze oliebol willen prikken. Doordat er verschillende
soorten props op de bijlage staan kunnen de kinderen telkens weer andere combinaties maken. Iedere
oliebol komt er straks anders uit te zien!

Als je deze props vaker wilt gebruiken kun je ervoor kiezen om ze te lamineren.

Je kunt deze activiteit al uitvoeren met kinderen vanaf de leeftijd van 2 jaar. De peuters kunnen de blanco
props al zelf inkleuren. De oudere peuters kunnen bepaalde props ook proberen uit te knippen. Niet alle
props zijn gemakkelijk om uit te knippen, maar het vlaggetje en het hoedje zouden zij bijvoorbeeld kunnen
uitknippen.

Het dubbelvouwen en opplakken van de props op de cocktailprikkers kan lastig zijn. Help hen eventueel
hierbij. Vervolgens kunnen zij, net als de BSO-kinderen, zelf hun props in de oliebol prikken.

Tip: is het lastig om aan oliebollen te komen? Gebruik deze props dan om fruit of andere tussendoortjes
mee te versieren!

Voorbereiding
Print de props uit. Kies welke je wilt gaan gebruiken: de blanco versie (die de kinderen zelf in mogen
kleuren) of de gekleurde variant.
Als je dit met peuters en jonge kleuters doet: knip de meeste props (die de kinderen niet zelf uit
kunnen knippen) alvast uit. Dit scheelt straks tijd!
Haal oliebollen! Niet geheel onbelangrijk natuurlijk, als je deze props wilt gaan gebruiken. Je kunt er
ook voor kiezen om samen eerst oliebollen te bakken. Hier vind je het recept. Tip: appels of andere
(gezonde) tussendoortjes versieren kan natuurlijk ook prima!
Leg de materialen klaar die de kinderen nodig hebben om de props te versieren en/of te maken.

 

https://online.doenkids.nl/activities/preview/1717


 

Aan de slag!
Kies je voor de blanco variant? Dan kleuren de kinderen de props eerst in.
Hierna worden de props uitgeknipt. Als je bepaalde props door de (oudere) peuters laat uitknippen
laat je hen dit zo veel mogelijk zelf doen. Het geeft niet als het niet 'perfect' wordt uitgeknipt. Help
alleen als dit echt nodig is.
De (oudere) BSO-kinderen kunnen dit zelfstandig uitvoeren en zullen minder moeite hebben om de
props uit te knippen.
Wil je de props vaker gebruiken? Lamineer ze dan eerst, voordat ze op de cocktailprikkers worden
geplakt. Vergeet ze dan niet dubbel te vouwen. Het feesthoedje kan niet worden gelamineerd.
Tijd om de props op de cocktailprikkers te plakken! Je kunt de props dubbelvouwen en vastplakken
met lijm. Als je de cocktailprikker hier tussen stopt zit deze ook direct vast. Je kunt er ook voor kiezen
om de props met plakband vast te plakken. Als je de props gelamineerd hebt is dit de manier om de
cocktailprikker vast te maken.
Help de peuters waar dit nodig is en laat de BSO-kinderen dit zoveel mogelijk zelfstandig uitvoeren.
Elkaar helpen is natuurlijk ook een goede optie.
Props klaar? Prik ze dan in de oliebol(len)! Hoe komt jouw oliebol er uit te zien? Vergeet geen foto's te
maken voordat je ze opsmikkelt...

Veiligheidstip: haal bij de peuters de props weer uit de oliebol voordat ze gaan eten. Hiermee voorkom je
dat ze de cocktailprikkers in hun mond doen.

 



 

Tip voor de oudere kinderen
Wil je het wat uitdagender maken? Laat de oudere kinderen (8-12 jaar) dan hun eigen props maken! Welke
grappige onderdelen kunnen zij verzinnen? Laat hen dit op stevig papier tekenen en uitknippen. Lamineren
is ook een optie, dan zijn de props wat steviger.

Op zoek naar andere leuke activiteiten waarbij je props gebruikt?
Maak dan bijvoorbeeld deze leuke Hollandse photobooth props (vanaf 2 jaar). Leuk om te doen tijdens
Koningsdag, of een ander thema wat met Nederland te maken heeft.
Werken jullie met een thema wat met trouwen te maken heeft? Print dan deze bruiloft photobooth
props uit (vanaf 2 jaar).
Voor Sinterklaas en Kerst hebben wij ook toffe photobooth props ontworpen (4-12 jaar).
Op zoek naar een algemene photobooth props activiteit? Kies dan deze uit (4-12 jaar).

 

https://online.doenkids.nl/activities/preview/1592
https://online.doenkids.nl/activities/preview/2235
https://online.doenkids.nl/activities/preview/3575
https://online.doenkids.nl/activities/preview/3666
https://online.doenkids.nl/activities/preview/2328
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