
  

                                                                                           bovenbouwjuf 

  

Reactiespel 

20 leerlingen 
 

Wanneer de juf zegt “We gaan beginnen” 
dan sta jij op en loop je naar de wc.  
 
 

Wanneer iemand naar de wc loopt, sta je 
op en roep je door de klas: “Ik moet ook 
naar de wc!” 

Wanneer iemand roept dat hij ook naar de 
wc moet dan zeg jij: “Nou ja…” 
 
 

Wanneer iemand “Nou ja” zegt dan loop jij 
naar de kraan en gaat water drinken. 

Wanneer iemand water gaat drinken, zeg jij 
hardop tegen je buurman: “Heb jij ook zo’n 
droge keel?” 
 

Wanneer iemand aan zijn buurvrouw vraagt 
of hij ook zo’n droge keel heeft, KUCH jij 
drie keer hardop. 

Wanneer iemand drie keer hardop kucht, ga 
jij staan en vraag je of hij zich misschien niet 
lekker voelt. 

Wanneer iemand gaat staan en aan iemand 
vraagt of hij zich misschien niet lekker voelt, 
ga jij naar de wastafel en pak je een doekje 
voor die leerling. 

Wanneer iemand een doekje pakt en aan 
een leerling geeft, ga jij op je stoel staan en 
roep je door de klas: “He, de juf wilde gaan 
beginnen!” 

Wanneer iemand op zijn stoel gaat staan en 
door de klas roept dat de juf wil beginnen, 
vraag jij of we een spelletje kunnen gaan 
doen. 

Wanneer iemand vraagt of we een spelletje 
gaan doen, dan zegt jij dat je daar 
HELEMAAL geen zin in hebt. 
 

Wanneer iemand zegt dat hij daar geen zin 
in heeft, sta jij op en ga je op en neer lopen 
door de klas. 

Wanneer iemand op en neer loopt door de 
klas, ga jij op je stoel staan en zing je “van 
voor naar achter van links naar rechts…” 
 

Als iemand van voor naar achter van links 
naar rechts zingt, dan zeg jij “die zien we 
nooit meer terug” 

Wanneer iemand zegt “die zien we nooit 
meer terug” dan ga jij onder je tafel zitten 
en zeg je INDERDAAD 
 

Wanneer iemand onder de tafel gaat zitten 
en INDERDAAD zegt, zeg jij “op heterdaad 
betrapt”. 

Wanneer iemand zegt “op heterdaad 
betrapt” sta jij op en zeg je SORRY 
 
 

Wanneer iemand SORRY zegt, ga jij staan en 
zeg je “Excuses aanvaard” 

Als iemand zegt “Excuses aanvaard dan zing 
je heel hard: “Het feest kan beginnen want 
wij zijn binnen” 

Wanneer iemand zingt ”Het feest kan 
beginnen want wij zijn binnen”, dan steek je 
je vinger op, wacht netjes op je beurt en 
vraag je aan de juf wanneer we gaan 
beginnen. 

 


