Detectives in actie

Spel voor het hele gezin
* Start het spel in de ochtend.
* Schrijf voor ieder gezinslid een naam op een briefje. Vouw deze dicht en stop de briefjes
in een pot.
* Ieder gezinslid grabbelt een briefje met naam. Let op: je mag niet je eigen naam
grabbelen! Zorg er dan voor dat je onderling gaat ruilen. De ander mag natuurlijk niet
weten wie je hebt, dus doe het slim!
* Jij bent de ‘geheime gulle gever van liefde en vriendelijkheid’ voor degene die op het
briefje staat. Je moet dus lieve; leuke; aardige dingen doen of zeggen die de ander blij
maakt. Maar…. Het moet wel in het geheim gebeuren! De ander gaat aan het eind van de
dag raden wie de geheime gulle gever is en jij moet ervoor zorgen dat de ander jou niet
raadt!
* Om het spel moeilijker te maken kun je ook lieve dingen doen voor iemand anders dan
degene die op het briefje staat. Zo raakt een ander sneller in de war.
* Aan het eind van de dag noemt iedereen de naam van degene waarvan je denkt dat die
jouw ‘geheime gulle gever’ is.
* Heb je het goed? Dan kun je goed speuren! Iedereen krijgt wat lekkers (leuk om iets te
kiezen wat bij Valentijnsdag past. Bijvoorbeeld hartsnoepjes of –chocolaatjes.) Want wie
liefde deelt ontvangt J
Voorbeelden van het geven van liefde en vriendelijkheid: ruim iemand z’n kleren of
spullen op. Zet de ander z’n fiets vast buiten. Stop iets extra’s in iemand z’n
broodtrommeltje. Geef een complimentje of bedank voor iets aardigs. Help een ander met
z’n klusje. Stop een briefje met lieve woorden in een jaszak. Haal een boodschap. Los een
ruzie op. Stuur een sms (met een ander zijn telefoon als je het stiekem wil doen ;-).

