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een bekende uitspraak is: ‘er bestaat geen slecht weer, alleen verschillende soorten goed weer’. 

Juist met regen, sneeuw en wind zijn er buiten bijzondere avonturen te beleven. Bovendien is 

het heel goed voor je. Wie wordt er niet vrolijk van in plassen springen? en wist je bijvoorbeeld 

dat in modder bepaalde bacteriën zitten die je weerstand verhogen? zorg wel dat je goed bent 

aangekleed; eenmaal verkleumd is de lol er snel af. dus jas en laarzen aan, en gaan! 

slecht weer? naar buiten!!

Wil je meer inspiratie voor creatieve slechtweeractiviteiten? 
Kijk dan eens in Het slecht weer boek van Jo Schofield en Fiona Danks, uitgeverij Christofoor.
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Moddermonstertjes
Met modder kun je de mooiste fantasiefiguren maken. Pak een 
paar handen modder en plak die op een steen of boomstam. 
Versier de modder met steentjes, takjes, blaadjes of mos en  
voor je het weet heb je een prachtig modderdraakje, -elfje, 
-gnoompje ….

glijbaan
Trek oude kleren aan en zoek een lekker nat en modderig bos-
pad, het liefste eentje dat wat afloopt. Neem een flinke aanloop 
en kijk eens hoever je kunt glijden! De winnaar mag de warme 
chocolademelk inschenken.

Omgekeerde regengraffiti
Hiervoor moet je het weer goed in de gaten houden; je hebt een 
flinke regenbui nodig. Verzamel als het nog droog is bladeren of 
takken met een bijzondere vorm en leg ze buiten op een glad 
oppervlak in een mooi patroon, bijvoorbeeld een cirkel of een 
spiraal. Als de bui overgetrokken is, pak je voorzichtig de mate-
rialen weg. Je hebt nu een prachtige ‘afdruk’. Maak snel een foto, 
want voor je het weet is het vervaagd.

Sporendetective
Als het flink geregend of gesneeuwd heeft kun je mooie dier-
sporen zoeken. Sta er wel vroeg voor op want voor je het weet 
zijn ze alweer verdwenen. Neem er foto’s van en zoek ze op in 
een dierensporenboekje. Misschien ontdek je aan de hand van 
de sporen wel dat er veel meer dieren in de omgeving leven 
dan je dacht!

Spinnenwebbenjacht
Spinnenwebben zijn goede regendruppelvangers. De druppels 
zorgen er voor dat je de vorm van het ragfijne web heel goed 
kunt bestuderen. Elk web is weer anders, maar allemaal zijn 
ze bijzonder met die kleine regenkristalletjes. Ze glinsteren als 
juwelen. Maak eens een collage van foto’s van verschillende 
webben.

Winddansen
Harde wind of storm nodigt uit tot dansen. Voel hoe de wind 
je voortstuwt. Draai rondjes, laat je jas wapperen of maak met 
je sjaal patronen in de lucht. Soms is de wind zo sterk dat je er 
zelfs tegenaan kunt leunen!

tekst alberthe Papma
Beeld admar Kwant, Henriette scheiuit, 
alberthe Papma, freeimages.com



Dit artikel kreeg je van Educare! 
 
Educare is een tijdschrift over opvoeden en onderwijzen vanuit verbondenheid. Het wordt 
uitgegeven door Stichting Universele Opvoeding en verschijnt 5x per jaar. Ieder nummer 
bevat een uitneembaar katern met praktische oefeningen en informatie die je thuis en/of 
in de klas kunt uitvoeren.  
 
Wanneer je op de hoogte wilt blijven van nieuws over opvoeding en onderwijs in 
verbondenheid, dan kun je je inschrijven op onze digitale nieuwsbrief. We sturen je dan 
ook bericht wanneer de nieuwe Educare (het tijdschrift) uitkomt. We gebruiken de 
nieuwsbrief tevens voor nieuws wat niet in het tijdschrift gedrukt kon worden en om je op 
de hoogte te houden van ontwikkelingen op onze websites. 
 
Schrijf je nu in op de nieuwsbrief en ontvang direct 6 Educare katernen (pdf): 
 

 
 

1. Leren met Hart Focus 
2. Schatgraven in jezelf 
3. Verrassend tekenen 
4. Opgroeien in verbondenheid 
5. Leren kun je leren 
6. De rol van spiegelneuronen 

 
Je vindt het inschrijfformulier op onze homepage op www.educare.nl  
 
Op onze website kun je ook een abonnement afsluiten op het tijdschrift zelf of ter 
kennismaking een proefnummer aanvragen. 
 
De websites van Stichting Universele Opvoeding: 

 www.educare.nl – alles over het tijdschrift Educare 
 www.opvoedingsboek.nl – wekelijks een boekbespreking... 
 www.opgroeieninverbondenheid.nl – wekelijks een praktische tip... 
 opvoedingenonderwijs.ning.com – digitale ontmoetingsplaats voor leden 

 
Copyrights van alle teksten en foto’s in deze pdf berusten bij Stichting Universele Opvoeding en de 
respectievelijke auteurs en fotografen.  Je mag er niets uit kopiëren zonder hier vooraf 
toestemming voor te vragen.  Je mag wèl deze pdf in zijn geheel doorgeven aan vrienden en/of 
collega’s van wie je denkt dat ze belangstelling hebben voor de inhoud ervan. 
 
St. Universele Opvoeding – Hendrik Marsmanweg 16 – 4103 WS Culemborg – redactie@educare.nl  
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