
Op Koningsdag vieren we de

verjaardag van koning Willem-

Alexander. 

Vroeger bestond Koningsdag als

Prinsessendag. Deze dag werd op 31

augustus gevierd, op de verjaardag

van Prinses Wilhelmina. Toen haar

vader overleed en zij koningin werd,

veranderde deze dag naar

Koninginnedag. Juliana, de dochter

van Wilhelmina, vierde

Koninginnedag op 30 april. Beatrix

besloot ook deze datum te houden,

ondanks dat zij zelf in januari jarig is.

Toen Willem-Alexander koning werd,

is Koninginnedag veranderd naar

Koningsdag en wordt deze sinds

2014 op 27 april gevierd. 

Koningsdag staat voornamelijk in het

teken van rommelmarkten,

oudhollandse spelletjes, tompoezen,

feesten, de kleuren rood-wit-blauw

en oranje en de Koninklijke familie

die naar een bepaalde stad gaat om

daar feest te vieren. 

KONINGSDAG
N I E UWS B R I E F

IN DEZE NIEUWSBRIEF VIND
JE DE VOLGENDE

ACTIVITEITEN

Oudhollandse
spellen

Maak je eigen
kroon

Oranje lekkernij
 
 
 

Vorig jaar vierden we Koningsdag

anders dan normaal en werd het

Woningsdag. De koning vierde zijn

verjaardag thuis, in plaats van in

Maastricht. Online waren er

activiteiten te volgen en zelfs een

rommelmarkt. 

De kinderen hebben misschien een

heel ander beeld bij Koningsdag.

Waar denken zij aan? Wat is

Koningsdag en wat hoort er allemaal

bij Koningsdag? En wie is dan de

koning van Nederland? En de

koningin? Samen met de kinderen

kun je in gesprek gaan over hun

belevingen.  

Met deze nieuwsbrief hopen we dat

jullie toch het Koningsdaggevoel

krijgen, ondanks dat Koningsdag er

ook dit jaar anders uitziet. Hopelijk

dat we volgend jaar weer met zijn

allen Koningsdag kunnen vieren!

Veel plezier!

Koningsdag

KIKI Kansen in Kinderen



Willem Alexander koekkoek
 

1 iemand staat met zijn rug naar de rest van de groep. De rest van
de groep staat een eind verder weg. Degene die zijn rug naar de

groep heeft roept vervolgens heel hard: Willem Alexander
koekkoek. Op het moment dat degene dat roept, mag de rest van de

groep gaan rennen. Na het roepen van het woord draait degene
weer om. Wie er dan nog beweegt is af en gaat terug naar de

startlijn. Degene die als eerste de roeper kan tikken, mag dan de
roeper zijn.

 
 

  
 

Oudhollandse spellen 

Blikgooien
 

Pak een bal en een aantal blikken en stapel de blikken
op elkaar. Vervolgens is het de kunst om deze blikken
om te gooien. Lukt het om alle blikken om te gooien?

 
Als je geen blikken hebt kun je ook andere voorwerpen

gebruiken. Je kunt ze zelfs eerst versieren met de
kleuren van Nederland voordat je ze opstapelt. 

 
  
 

Stoelendans
 

Zet een aantal stoelen in een kring met de zitkant naar
buiten. Zet altijd 1 stoel minder neer dan kinderen die

meedoen. Zet daarna de liedjes van kinderen voor kinderen
over  de koningsspelen aan en laat iedereen rondjes lopen
om de stoelen. Wanneer de muziek stopt, kiezen ze zo snel

mogelijk een stoel uit. Degene die geen stoel heeft, is helaas
af. Zo ga je verder tot er nog 2 overblijven. 

 
 

  



Op speciale gelegenheden heeft Koning Willem-Alexander een kroon op. Hoe leuk
om allemaal onze eigen kroon te knutselen. Zelfs Kiki heeft een kroon op haar

hoofd!
 

Wat heb je nodig? 
- Grote strook papier

- Spullen om de kroon mee te versieren zoals verf, stiften, lijm, veren enz.
- Schaar

- Nietmachine 
 

Aan de slag 
Pak de grote strook papier en niet deze vast zodat hij om het hoofd van het kind

past. Knip vervolgens de kroon uit op de volgende bladzijde
Versier de kroon met verf, kleuren, lintjes, wat je maar wilt.

Plak, of niet vervolgens de kroon op de grote strook.
 

Tadaa, de kroon is af
 
 
 
 
 

  
 

Maak je eigen kroon





Hmmm, op Koningsdag smullen we vaak van een oranje tompoes of oranje
soesjes. Leuk om samen met de kinderen je eigen oranje lekkernij te maken. 

 Smullen maar!
 

Kiki heeft 2 favoriete recepten, welke vinden jullie het lekkerst? 
 
 
 
 
 

  
 

Koningskoekjes
- Koekjesmix

- Oranje kleurstof
- Witte icing

 
Start met het maken van het koekjesdeeg zoals je gewend bent.

Voeg voordat je het deeg kneed de oranje kleurstof toe. Maak
daarna van het deeg leuke vormpjes. Bak vervolgens de koekjes
15 minuten op 175 graden. Wanneer ze zijn afgekoeld, kun je ze

met de witte icing decoreren. 
 
 
 
  
 

Oranje schuimpjes
- 4 eiwitten

- 125 gram kristalsuiker
- 125 gr poedersuiker

- 10 gr maïzena 
- Oranje kleurstof

 
Mix de eiwitten en kristalsuiker tot een stevig schuim. Doe

vervolgens de poedersuiker en de maïzena erbij. Daarna kan het
schuim in een spuitzak (of in een plastic zakje, waar je vervolgens

een punt uitknipt). Vervolgens spuit je de schuimpjes op het
bakpapier. Bak de schuimpjes daarna 2 uur lang op 100 graden in

de oven.
 
 
 
  

Oranje lekkernij


