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Reactiespel kinderboekenweek 
 

1. Wanneer de juf/meester “start” zegt……. 
 
Ga jij staan 
 
 
 

2. Als iemand gaat staan, dan…… 
 
Tel jij af 3…..2….1…. 
 

3. Wanneer iemand aftelt van 3 naar 1 
 
Roep jij na 1: ‘Het is 
kinderboekenweek!’ 

4. Wanneer iemand roept: ‘Het is 
kinderboekenweek’, dan….. 
 
Pak jij je leesboek en begin je te 
lezen 

5. Wanneer iemand een leesboek pakt en 
begint te lezen, dan…. 
 
Loop jij naar het bord en schrijf 
je de titel van jouw favoriete 
boek op het bord. 
 

6. Wanneer iemand de titel van een boek op 
het bord schrijft, dan….. 
 
Loop jij naar de deur van het 
lokaal, en zet de deur wijd open. 

7. Wanneer iemand de deur wijd open 
heeft gezet, dan….. 
 
Zoek jij het lied van ‘Kinderen 
voor Kinderen’ dat bij deze 
kinderboekenweek hoort op op 
het digibord en zet deze aan. 

8. Wanneer iemand het lied van ‘Kinderen 
voor Kinderen’ dat bij deze 
kinderboekenweek hoort op het digibord 
heeft aangezet, dan….. 
 
Ga jij op je stoel staan. 

9. Wanneer iemand op zijn stoel staat, 
dan….. 
 
Roep jij door de klas, kom we 
gaan allemaal meezingen en 
dansen. 
 

10. Wanneer het lied bijna afgelopen is en 
iedereen heeft meegezonden en 
gedanst……  
 
Zet jij het lied van ‘Kinderen 
voor Kinderen’ op het digibord 
uit (jij mag kiezen hoe lang je het 
lied laat duren!).  
 

11. Wanneer iemand het lied van ‘Kinderen 
voor Kinderen’ op het digibord uit heeft 
gezet dan….. 
 
Roep jij door de klas: “Meester 
Kees, ik hoor jullie helemaal op 
de gang”. 

12. Wanneer iemand door de klas roept: 
“Meester Kees, ik hoor jullie helemaal op 
de gang” dan……… 
 
Doe jij de deur van het lokaal 
snel dicht. 
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13. Wanneer iemand de deur van het lokaal 
dicht doet….. 
 
Zeg jij: ‘Dat heb je niet zelf 
bedacht, dat is een tekst van 
juffrouw Dreus’. 

14. Wanneer iemand zegt dat het een tekst 
van mevrouw Dreus is…… 
 
Schrijf jij de naam van jouw 
favoriete schrijver op het bord. 

15. Wanneer de naam van een schrijver op 
het bord is geschreven…… 
 
Ga jij voor de klas staan en lees 
je vier zinnen voor uit jouw 
leesboek. 

16, Wanneer iemand vier zinnen voorleest uit 
zijn of haar leesboek….. 
 
Doe jij het licht uit. 

17. Wanneer iemand het licht uitdoet….. 
 
Zoek jij de leukste bladzijde uit 
je leesboek op en laat deze aan 
iedereen zien terwijl je door de 
klas loopt. 

18. Wanneer iemand met zijn leesboek door 
de klas loopt om een bladzijde te laten 
zien……. 
 
Doe jij het licht aan. 

19. Wanneer iemand het licht aandoet…… 
 
Ga jij met je leesboek in je 
handen op je stoel staan en 
laat je de voorkant van je boek 
zien. 

20. Wanneer iemand op zijn stoel gaat staan 
om de voorkant van zijn of haar leesboek 
te laten zien…… 
 
Pak jij dit leesboek af en leest de 
achterkant van dit boek voor. 

21. Wanneer iemand het boek van een 
ander heeft afgepakt en de achterkant 
hiervan voor heeft gelezen….. 
 
Pak jij dit boek af en geeft het 
terug aan diegene van wie het 
boek was. 

22. Wanneer een afgepakt boek terug is 
gegeven….. 
 
Pak jij het boek dat je juf of 
meester aan de groep voorleest 
en lees je hier een bladzijde van 
voor aan de hele groep. 

23. Wanneer iemand een bladzijde van het 
boek van de juf of meester aan de hele 
klas heeft voorgelezen…… 
 
Begin jij met applaudisseren 

24. Wanneer iemand begint met 
applaudisseren…… 
 
Ga jij staan en geef je je 
buurman of buurvrouw een 
hand en zegt ‘gefeliciteerd’  

25. Wanneer iemand zijn of haar buurman of 
buurvrouw een hand heeft en hem of 
haar feliciteert  
 
Zeg jij: ‘Lezen is een feestje’ 
 
 

26. Wanneer iemand zegt ‘lezen is een 
feestje’, dan……  
 
Teken jij een ballon op het bord. 
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27. Wanneer iemand een ballon op het bord 
tekent……. 
 
Haal jij alle tekeningen en 
geschreven tekst weg die met 
dit reactiespel op het bord is 
getekend en geschreven. 

28. Wanneer iemand het bord heeft leeg 
geveegd……. 
 
Schrijf jij EINDE op het bord.  

 


