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5 Vrijdagmiddagborrel vragen  

 

voor het gezin 

 

 

Maak een borrelplank of dienblad klaar met  

✓ Papier 

✓ Pennen, potloden  

✓ Dobbelsteen 

✓ Iets te drinken in glazen of bekers die je hier normaal niet voor gebruikt 

✓ Een leuk hapje om te eten 

 

Nodig de gezinsleden uit voor de borrel. Ga er even lekker voor zitten. Geef iedereen een 

papier, een pen en potloden. 

Zet een timer op 3 minuten voor vraag 1. 

 

 

 

Vraag 1 

Wat was voor jou het leukste moment van afgelopen week? 

Teken het zonder te praten. 

 

Als de timer gaat, stopt iedereen met tekenen. 

Kijk en bespreek wat er is getekend. 

Vraag door waarom dit moment zo leuk was. 
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Gebruik de dobbelsteen voor vraag 2. Wie zes gooit mag vertellen. Ga zolang door met 

gooien tot iedereen aan de beurt is geweest. 

 

 

Vraag 2 

Wat was deze week het moeilijkste of stomste moment? 

Wat maakte het moeilijk voor jou? 

 

   

Wie het weet probeert het zo snel mogelijk te zingen. Vals zingen is toegestaan. 😊 

 

 

Vraag 3 

Voor wie, buiten ons gezin, kunnen we komende week iets doen? 

Wat kunnen we doen? 

 

.  

De jongste mag als eerste uitbeelden en wijst daarna de volgende aan. 

 

 

Vraag 4 

Als ik over een poosje weer op school ben dan ga ik… 

Als alles op mijn werk weer normaal is dan ga ik … 
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Bespreek met elkaar en noteer. 

 

 

Vraag 5 

In en Uit 

Dit was fijn en houden we er komende week in. 

Dit was niet fijn en gaan we anders doen. 

 

 

 

 

Proost! 

Schrijf alle belangrijke dingen op en bewaar de tekeningen. Herhaal de borrel 

komende weken nog eens. Bundel het tot een Bladerboekje Coronaweken. Leuk om 

volgende week of later terug te kijken met elkaar.      

        

 

Wil je op de hoogte worden gehouden over de Slimme Opvoedspieren  

en de gebruiksaanwijzing voor kinderen? Klik dan hier. 

 

 

Heb je vragen of wil je iets kwijt? Mail mij gerust!  

Saskya Wiegel, Bedenker en trainer Slimme Opvoedspieren© 

http://eepurl.com/gQkgxr
mailto:saskya@expeditieopvoeden.nl

