
Rudolphs rode neuzen spel 
Voorbereiding: 
Snijd de kaartjes netjes uit, vouw de voor- en achterkant tegen elkaar aan en lamineer de kaartjes.  
Elk team bestaat uit 4 of 5 leerlingen.  
Elke ronde kunnen de teams rode neuzen (fiches) verdienen.  
Het team met de meeste rode neuzen wint het spel. 
 
Veel plezier! 
 
Speluitleg: 
Het spel wordt in teams gespeeld, maar er wordt per beurt door 1 kind een kaart van de stapel 
gepakt. Team 1 begint en speler 1 pakt een kaart, de volgende beurt is voor team 2 speler 1, etc. 
Wanneer er een Rudolph kaart wordt gepakt van de stapel, volgt er een persoonlijke opdracht in het 
thema van de kaart. Het wordt extra leuk wanneer je een rode neus (clownsneus) op laat zetten. 
Verschillende verkopers via internet J 
 
1. Christmas question (10 vragen) en 5x Rudolph 

Alle teams beantwoorden de vraag op hun wisbordje, elk goed antwoord levert een rode neus 
op. 
 

2. Christmas lyrics (16 vragen) en 5x Rudolph 
Het team dat aan de beurt is maakt het liedje af, elk kind dat meezingt verdient een rode neus – 
let wel op de groepsgrootte, zodat het eerlijk blijft voor alle teams 
 

3. Christmas Rhyme (15 vragen) en 5x Rudolph 
Alle teams beantwoorden de vraag op hun wisbordje, elke uniek rijm geeft meer fiches. Een 
woord wat vaak voorkomt levert 1 rode neus op, een woord dat dubbel voorkomt 2, maar 
wanneer een team als enige een woord heeft dan verdient de groep 3 rode neuzen. De teams 
mogen zoveel woorden opschrijven als ze kunnen bedenken in 30 seconden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Rudolphs rode neuzen kaart 
Groen: 
1. Hoeveel kerstliedjes ken jij? Daag de andere teams uit om zoveel mogelijk kerstliedjes op te 

noemen binnen 1 minuut. Welke speler durft het aan? De winnaar ontvangt 5 rode neuzen. 
2. Kies van elk team een speler die met jou de stoelendans doet, de winnaar krijgt 3 rode 

neuzen voor zijn team. 
3. Kies via YouTube een Engels kerstlied met lyrics, zing het liedje mee en verdien rode neuzen 

voor je team. Max. 5 voor een uitbundige zanger(es). 
4. Verkleed jezelf als Rudolph en terwijl je “Rudolph the red-nosed reindeer” zingt loop je door 

het schoolgebouw. 
5. Christmas carol, in Amerika zingen mensen in groepjes voor huizen. Ga met je team naar een 

andere klas. Klop aan en zing serieus een prachtig kerstlied.  
 

Rood: 
• Zet je rode neus kaart in bij de volgende (rode) vraag en verdien dubbele rode neuzen, kies 

wijs… er zijn maar 10 vragen… Rudolph ingezet en de vraag fout? Kaart inleveren. 
 
Grijs: 
1. Schrijf een rijm van 4 zinnen, lees deze hardop voor. Je kunt extra neuzen verdienen 

wanneer het een kerstrijm is. De spelleider bepaalt het aantal te verdienen rode neuzen. 
2. Schrijf een lied op rijm, zing het lied hardop. Je kunt extra neuzen verdienen wanneer het 

een kerstlied is. De spelleider bepaalt het aantal te verdienen rode neuzen. 
3. Maak een kerstslang met je team, het eerste woord is KERSTMAN, het tweede woord begint 

met de N, etc. Hoeveel woorden kunnen jullie opzeggen binnen 1 minuut?  
4. Kerstchallenge, hoeveel woorden met ‘kerst’ kun je opnoemen binnen 1 minuut? Voor elk 

woord krijg je een rode neus. Je mag niet geholpen worden. 
5. Maak een kerstslang met je team, het eerste woord is WINTER, het tweede woord begint 

met de R, etc. Hoeveel woorden kunnen jullie opzeggen binnen 1 minuut? 
 


