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Bonus
 

Start!
 

Finish!
 



Speluitleg:
Iedere speler zet zijn pion bij de afbeelding van de kruidnoten, dit is de start. 
De jongste speler mag beginnen en gooit met de dobbelsteen. Het aantal ogen wordt gelopen met de pion. 
-Kom je uit op een lege cirkel? Dan is de volgende aan de beurt.
-Kom je uit op Sinterklaas? Dan volgt een opdracht* 
-Kom je op Piet terecht ? Dan heb je de bonus te pakken! Je ontvangt 3 kruidnoten uit de zak!
-Kom je op het Paard? Ga dan door naar de eerstvolgende afbeelding van Sinterklaas. 
De finish is bij het Cadeau. De speler die als eerste bij het Cadeau uitkomt, ontvangt 3 kruidnoten uit de zak. 
Wanneer 1 speler de finish heeft bereikt, is het spel afgelopen. Degene die de meeste kruidnootjes heeft, die heeft gewonnen. 

*Opdracht bij de afbeelding van Sinterklaas.
Kom je uit op Sinterklaas, dan kun je kruidnoten verdienen! Maar daar moet je iets voor doen. Gooi, nadat je op Sinterklaas bent uitgekomen, nog tweemaal
met de dobbelsteen. Worp 1 bepaald welke dansopdracht je moet doen en worp 2 bepaald waar je tijdens deze opdracht een kruidnootje hebt. Lukt het om de
opdracht uit te voeren, zonder dat het kruidnootje valt? Dan mag je het kruidnootje van de opdracht houden. Lukt het niet? Geef het kruidnootje dan aan een
andere speler (of stop het terug in de zak). 

 
Doe een pirouette (oftewel: draai een rondje op 1 been)

Loop op relevé (oftewel: op je tenen) om een tafel heen

Maak een sprong

Doe een plié in de 1e positie (V positie met voeten, buig en strek)

Sta tien tellen stil op 1 been

Breng de armen van laag naar hoog in ronde vorm en open de 

 armen tot laag 

 

Aantal spelers: 2-4                                                                     Leeftijd: v.a. 5 jaar
 

 
 
Benodigheden: het spel (uitgeprint), voor iedere speler een pion, een dobbelsteen, een zakje met kruidnootjes.
Geen pion? Gebruik dan een muntje of een kruitnoot.
Doel: wie heeft aan het eind van het spel de meeste kruidnootjes?
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Aantal ogen worp 1          Dansopdracht:

 

Aantal ogen worp 2           Pak een kruidnootje uit de zak en...

 
leg het kruidnootje op je hoofd

leg het kruidnootje op je knie

hou het kruidnootje in je hand

leg het kruidnootje op je rug

leg het kruidnootje op je schouder

leg het kruidnootje op je voet
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 Dit spel is bedacht en ontworpen door Ballet- en Dansschool Bianca Danst. www.biancadanst.nl 

 


