
LESBRIEF ZOMERBINGO!

Zomerbingo! 

Wanneer heb je bingo?
Je hebt bingo als je vijf verschillende namen op één rij hebt opgeschreven. Dat mag in alle 
richtingen zijn; horizontaal, verticaal of diagonaal.

Lees de spelregels hieronder. 
 

Spelregels

1. Bekijk de Zomerbingokaart. 
Iedere leerling krijgt de zomerbingokaart. Je ziet vijfentwintig vragen die gaan over afgelopen 
schooljaar of over komende zomervakantie. Op deze vragen kan het antwoord ‘ja’ of ‘nee’ zijn. 

2. Stel de vragen aan je klasgenoten.
Iedere leerling speelt voor zich. Loop met je bingokaart in de hand door de klas en stel de 
vragen op je kaart één voor één aan verschillende klasgenoten. Om bingo te krijgen moet je 
op zoveel mogelijk vragen het antwoord ‘ja’ krijgen. Je mag zelf weten hoe je dat aanpakt. Let 
op, je klasgenoten kunnen jou dus ook vragen stellen! 
Je kunt bijvoorbeeld alle vragen op je kaart aan één klasgenoot vragen, net zo lang totdat hij of zij een vraag 
met ‘ja’ kan beantwoorden. Dat herhaal je dan bij de volgende vragen. Maar je kunt ook zelf alvast bedenken 
welke klasgenoot ‘ja’ kan antwoorden op welke vraag en dan de vragen aan de juiste klasgenoot stellen.

3. Naar waarheid antwoorden. 
Iedereen beantwoordt de vragen naar waarheid. Als je afgelopen schooljaar op hockey hebt 
gezeten en een klasgenoot stelt je de vraag ‘heb je afgelopen jaar op hockey gezeten?’ dan 
móet je ‘ja’ zeggen.

4. Schrijf de namen op.
Antwoordt een klasgenoot ‘ja’ op de vraag die jij stelt, dan schrijf je die naam onder de vraag 
die je stelde op. 

5. Heb je vijf verschillende namen op één rij opgeschreven, dan roep je ’bingo!’.

Start met het bingospel!

Yes, het is bijna zomervakantie! De tijd van lekker vrij zijn, 
bewegen en leuke dingen doen. En vooral níet van stilzitten 
in de klas en huiswerk maken. Met deze zomerbingo kom je 
alvast in de vakantiestemming. Blijf niet zitten, maar be-
weeg je door de klas om als eerste ‘Bingo!’ te roepen. En ga 
lekker de zomer in met deze zomerbingo!



LESBRIEF ZOMERBINGO!

Ga je deze zo-
mer op vakantie 
naar Spanje?

Heb je afgelopen 
schooljaar een 10 
gehaald?

Ga je deze zo-
mer aardbeienijs 
eten?

Ga je deze 
zomer niet op 
vakantie?

Heb je het afge-
lopen school-
jaar op voetbal 
gezeten?

Ga je deze zo-
mer verhuizen?

Heb je het afge-
lopen schooljaar 
iemand een compli-
mentje gegeven?

Had je afgelopen 
schooljaar een 
bijbaantje?

Heb je afgelopen 
schooljaar meer 
dan 10 boeken 
gelezen?

Heb je afgelopen 
schooljaar geen 
nieuwe mensen 
leren kennen?

Heb je afgelopen 
schooljaar op 
hockey gezeten?

Ga je deze zomer 
films kijken?

 
Heb je afgelo-
pen schooljaar 
geleerd hoe je 
woordjes leert?

Stond je afgelo-
pen jaar weleens 
vóór 7.00 uur 
op?

Ga je deze 
zomer buiten-
spelen?

 
Moest je afgelo 
pen schooljaar 
langer dan een 
half uur naar 
school fietsen?

Ben je afgelopen 
schooljaar ver-
huisd?

Ga je deze 
zomer een dagje 
naar een andere 
stad in Neder-
land?

Ga je deze zo-
mer op vakantie 
naar Italië?

Heb je afgelopen 
jaar veel ge-
leerd?

Heb je afgelo-
pen jaar nieuwe 
mensen leren 
kennen?

Ben je afgelopen 
schooljaar weleens 
trots geweest op 
jezelf?

Ga je deze 
zomer naar de 
dierentuin?

Heb je afgelopen 
schooljaar je 
smartphone va-
ker dan vijf keer 
laten vallen?

Heb je afgelopen 
schooljaar een 
broertje of zusje 
gekregen?

Zomerbingokaart
Schrijf de naam van de klasgenoot die de vraag met ‘ja’ beantwoordt onder de vraag.


