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Voorbereidingen
Lees het verhaal goed door.
Laat kinderen 10 getallen 1-75 op een blaadje schrijven.

Tijdsduur
20 minuten

Instructie
Luister goed naar het verhaal alle getallen van 1-75 (ja, 1 en 75 ook) komen voorbij. Als je 
een getal hoort dat je op je blaadje hebt geschreven, dan mag dat wegstrepen. Al jouw 
getallen gehoord? Roep Bingo. 

Variaties
• Maak zelf bingo kaarten en deel deze aan de kinderen uit, nu kun je makkelijker een 

rijtje, kolom of volle kaart afspreken
• Vergroot het aantal getallen
• Verhoog de waarde van de getallen door er honderd of duizend tallen van te maken.
• Spreek af dat je binnen een 10 tal maar 1 getal mag opschrijven. 
• Kies een Engels verhaal met getallen en oefen zo de Engelse getallen.
• Maak een verhaal met antwoorden van tafelsommen. Kinderen schrijven tafelsommen 

op een blaadje. Hoor je een goed antwoord; streep maar door. 
• Geef kinderen de opdracht om een verhaal te maken met cijfers.
• Vind nog meer bingoverhalen op:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&
ved=2ahUKEwj5kMONmPL0AhVG3aQKHZv3D-
sQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.gratisbingotegoed.com%2Fbingoverhalen%2F
&usg=AOvVaw22VLFrBYVtsetoo9BdumZP

Educatieve waarde
Bingo verhalen puzzels zijn goed in te zetten om het kritisch en gefocust luisteren aandacht 
te geven. Deze activiteit kan ook goed ingezet worden voor verrijking. Gewoon voor de lol, 
maar zeker ook met educatieve waarde. 
De kinderen leren focussen, doorzetten, organiseren, reactie inhiberen, emotie reguleren 
en flexibel te zijn. Allemaal executieve functies!

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5kMONmPL0AhVG3aQKHZv3D-sQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.gratisbingotegoed.com%2Fbingoverhalen%2F&usg=AOvVaw22VLFrBYVtsetoo9BdumZP


Nog meer weten over executieve functies? Kijk eens op onze website 
www.iederzijntalent.com . Daar vind je praktische producten (volop tips en tools, spel en 
activiteiten per executieve functie), die jouw als leerkracht ondersteunen om kinderen te 
laten groeien in hun executieve functies. 

• Handreiking Executieve Functies: uitgebreide en praktische informatie en tools per EF, 
zoals rubrics per EF, posters, tafelkaartjes, overzicht van spellen. 

• Download gesprekskaarten: Gesprekskaarten met prikkelende vragen en lessuggesties.
• Download Executieve functies in overzicht (Excel-bestand): Je groep in één oogopslag in 

beeld op het gebied van executieve functies. 

Ook geven wij teamtrainingen en professionaliseringen voor leerkrachten en ouders.

Interesse, vragen of direct bestellen? Kijk op www.iederzijntalent.com (winkel) of neem 
contact met ons op via iederzijntalent@gmail.com

http://www.iederzijntalent.com/
http://www.iederzijntalent.com/
mailto:iederzijntalent@gmail.com


Een prachtig straatfeest!

Het zou een prachtige oudjaarsdag worden. Samen met alle mensen in de straat werd het 
traditionele straatfeest voorbereid. Nou ja. Eigenlijk was die voorbereiding al 10 weken aan de 
gang! 11 weken geleden hadden 4 buurvrouwen namelijk bedacht dat de oude traditie die 5 
jaar geleden opeens verdwenen was nieuw leven in te blazen. Samen met de 8 kinderen, elke 
buurvrouw had er 2, werd er gebrainstormd. Het moest een feest voor heel de straat worden. 
Dat was een uitdaging, want in de straat stonden wel 75 huizen. De buurvrouwen zelf 
woonden op 19, 24, 45 en 67. En hoewel ze dus niet echt naast elkaar woonden, voelden ze 
zichzelf wel buurvrouwen. De buurvrouw van nummer 59 vond het jammer dat ze niet mee 
kon doen; zij zou lekker op vakantie zijn. De buurvrouwen schreven de gemeente een brief 
met het plan en na 21 dagen kwam het antwoord. Het mocht… maar er moesten wel 12 
handtekeningen gezet worden op allerlei formulieren.  De voorbereiding startte op vrijdag de 
13de. Geen ongeluksgetal dit keer. Want er waren direct al 33 ideeën voor spelletjes. Dat was 
natuurlijk veel te veel. Uiteindelijk konden er 15 overblijven. Dat zou genoeg zijn voor
iedereen die zou komen. Ze hoopten dat er op zijn minst 25 gezinnen mee zouden doen. Ze 
wisten al wel dat 6 gezinnen op vakantie zouden zijn. Er was natuurlijk van alles nodig: tenten, 
vuurkorven, stoelen, tafels, versiering, hapjes, drankjes en vuurwerk. Er werd een lijstje 
gemaakt: 1 hele grote tent en 3 kleintjes, 7 lange tafels met 14 bankjes en 20 losse stoeltjes. 
Dat toch voldoende moeten zijn. Het kon wel eens koud zijn, dus 9 vuurkorven werden er 
geregeld. Om dat het feest ook in het donker door zou gaan waren er natuurlijk lampjes 
nodig; veel lampjes. Een buurman had 30 lichtslingers van elk 74 lampjes. Nou dat zou een 
gezellige boel worden. Aan de lichtslingers kwamen ook mooie bloemversieringen te hangen. 
Alle 60 kinderen in de straat werd gevraagd om een mooie bloem te knutselen. 40 kinderen 
deden mee en zo waren er al snel 64 versieringen. Er kwam een lijst met hapjes. Iedereen 
werd gevraagd om wat hapjes te maken. Zo wilde de buurman van nummer 16 wel 
erwtensoep maken. En hij begon al snel te rekenen hoeveel zakjes erwten er nodig zouden 
zijn, rookworsten en natuurlijk soepkommen. Hij dacht nog ergens wel 35 kommen te hebben 
liggen, plastic helaas, maar toch… dat mocht de pret niet drukken. 36 lepels, lukte ook wel. De 
buurvrouw op nummer 71 wilde wel oliebollen bakken. Ze rekende al snel uit dat er wel heel 
veel zouden moeten zijn. Daarom vroeg ze hulp van de buurman op nummer 61, 51 en 41. Ze 
bakten er allemaal 62. Ruim voldoende voor iedereen die zou komen. Inmiddels hadden 29
gezinnen al gezegd dat ze zouden komen, terwijl de uitnodiging nog niet eens door de bus was 
gegooid. Op de 17de bezorgen de buurkinderen bij 72 huizen een uitnodiging. Daar deden ze 
63 minuten over; want overal was er wel  tijd voor een praatje. Toen iedereen zich opgegeven 
had. Werden de inkopen gedaan. 48 eieren om te vullen. 22 pakjes bladerdeeg, om 44 
appelflappen te bakken, 23 zakken chips, 32 bakjes met hapjes, 31 kratjes met flesjes drinken. 
Om alles naar de straat te krijgen moest de buurvrouw wel 26 keer rijden.



Gelukkig wilde de buurvrouw van nummer 46 wel helpen, net als de buurman van 47 en de 
kinderen die op nummer 43 woorden wilden wel sjouwen. En zo kwam het dat op de 27ste alle 
boodschappen al binnen waren. Op de 28ste werden er nog 18 flessen kinderchampagne, 
bezorgd. En zo konden de buurvrouwen vanaf dat moment rustig wachten tot het feest zou
beginnen.

Midden op het plein werd een hele hoge kerstboom neergezet, precies op de parkeerplaats 
voor nummer 58. Daarin kwamen 70 ballen te hangen, 50 wensen,  65 vogeltjes en 66 
flikkerende lichtjes. Het was een prachtige boom. De buurvrouwen van nummer 52 en 53 
bedachten een leuk bingo spel en kochten nog 68 kleine cadeautjes. Voor de zekerheid
controleerden ze de getallen in de bingo molen. Ach nee toch! Daar ontbrak nummer 73 en 
nummer 37 was ook al verdwenen. Wat een bijzonder toeval. Snel gingen ze op zoek naar een 
compleet bingo spel. Gelukkig reageerde de buurman van nummer 42 op de vraag in de 
buurtapp. En zo kwam ook die uitdaging helemaal goed. Op nummer 38 woonde een 
spelletjesliefhebber en zij zette 49 spelletjes klaar. Er waren veel kinderen die lekker gingen 
spelen, maar ook volwassenen deden graag een spelletje mee. De buurvrouw op nummer 54 
zei echt een hekel te hebben aan spelletjes spelen, maar… je raadt het al… zij deed heel de 
middag spelletjes en won ook 39 keer. De buren van nummer 34 hadden een aantal liedjes 
geoefend en gaven een geweldig optreden. Dat werd vooral een succes omdat de buurjongen 
van nummer 55 geweldig gitaar speelde en samen met de drummende buurman van nummer 
56 de boel nog leuker maakte. De buurmeiden van 57 deden de achtergrond zang en het 
dansjes en zo werd het een gezellige avond. In het donker, met lichtjes, alle buren, spelletjes 
een hapje en een drankje. Net voor middennacht begon het aftellen en precies op 
middennacht riep de buurman van nummer 62: Gelukkig nieuwjaar. Alle mensen op het feest 
genoten van de gelukswensen die ze hoorden en zeiden. En zou was de traditie van het buurt 
oud en nieuw feest weer in ere hersteld. 


