
denksleutels
Koningsdag

vraag nietus wat als combinatie

alfabet lachwekkend variatie uitvinding

overeenkomst voorspel muur vet

nadeel plaatje constructie interpretatie

brainstorm verplicht verbonden ander gebruik anders dan anders

Het antwoord is koningsspelen.
Bedenk 5 vragen.

Op welke 5 vragen is “Dat zou 
Willem-Alexander nooit doen!” 

een goed antwoord?

Bedenk 20 dingen wat je niet tegen 
de koning kan zeggen. 

Bedenk 20 dingen wat je niet op 
een vrijmarkt terug zult zien.

Wat als jij één nieuwe (wet)regel 
mag bedenken voor Nederland? 

Wat als het elke dag feest is?

Wat als je jouw verjaardag met 
heel Nederland zou vieren?

Wat krijg je als je een bitterbal 
met een sport combineert?

Wat krijg je als je een Oud 
Hollands spel met het 

koningsontbijt combineert?

Nederlanders mogen alleen nog 
maar oranje dragen. 

Op Koningsdag mag je alleen
maar gezonde dingen eten.

Op hoeveel verschillende manieren 
kan je geld verdienen tijdens 

Koningsdag?

Op hoeveel verschillende manieren
kan je een tompouce eten?

Ontwerp een nieuwe spel/sport 
voor de koningsspelen.

Ontwerp een nieuw
paleis voor de koninklijke familie.

Schrijf bij elke letter van het alfabet 
iets wat past bij de koningsspelen.

Hoeveel woorden kan je maken bij 
het woord: de koningsspelen.

Voorspel hoe wij over 30 jaar 
Koningsdag/koningsspelen vieren.

Voorspel hoe de dag van Koning 
Willem-Alexander eruit ziet. 

Bedenk iets zodat dit niet waar is:
- Amalia is de troonopvolger

- met Koningsdag kleurt NL oranje
- Koningsdag is een feestdag

- bewegen is gezond

Je mag dingen Vervormen, 
Er af halen of Toevoegen:

- een lied van Kinderen Voor Kinderen
- het Wilhelmus (volkslied)

- de Nederlandse vlag

Noem 5 overeenkomsten tussen:
- schmink en een kroon

- de schijf van 5 en een vlag
- het volkslied en een pruik

- een vuurpijl en een pannenkoek

Bedenk 10 manieren wat dit 
plaatje met Koningsdag of 
koningsspelen
te maken heeft.

Bouw een eigen kraampje.
Hoe ziet dit eruit en wat verkoop je?

Bouw een attractie voor op 
een festival/evenement. 

De koning komt te laat op
zijn eigen feestje. 

Wat heeft zich afgespeeld?

Waarom draagt men 
groen i.p.v. oranje op Koningsdag? 

Bedenk 20 nadelen van 
de koningsspelen.

Bedenk 20 nadelen van 
de koning zijn. 

Maak een confettikanon van 
maximaal 3 voorwerpen. 

Organiseer een sportmiddag voor je 
klas met diverse sportactiviteiten.

Bedenk 10 dingen waar je vlaggetjes 
nog meer voor kunt gebruiken. 

Wat kun je nog meer met 
siervuurwerk doen dan het 

afschieten om het te bekijken? 

Hoe kan je toch koningsspelen 
vieren als je niet naar school kunt?

Hoe kan een bitterbal frituren 
zonder frituurpan?

Bedenk zoveel mogelijk spelletjes die 
je op het plein zou kunnen spelen.

Hoe kun je ervoor zorgen dat je meer 
producten verkoopt op de vrijmarkt?



Bedankt voor het downloaden!

veel plezier met het document!

Ik zou het leuk vinden als je mijn instagram, 
facebook en/of website bij anderen aanraadt! 
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