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Brenda is de begeleidster in het kinderdagverblijf. Vandaag 

heeft ze voor Hannah, Bo, Victor, Line en Aylani een doosje 

met rode pluimen meegebracht. Je kunt er een sprookjesach-

tige sfeer mee creëren. De nieuwsgierigheid is van de kinder-

gezichtjes af te lezen. Ze komen dichterbij tot ‘de voorstel-

ling’ begint. Brenda opent het doosje en haalt er een eerste 

pluimpje uit. Ze laat het zachtjes door de lucht zweven. Victor 

is meteen enthousiast: hij pakt zelf een pluim en gooit hem 

omhoog terwijl de andere kinderen toekijken. Ze lachen en 

gaan ook tot actie over.

Zweven, dwarrelen, tollen

Wanneer de pluimen door de ruimte dwarrelen, blaast Brenda 

even heel hard. Nu dansen de veren vrolijk door de lucht. 

Iedereen gaat op zijn buik liggen en blaast hardop. De pluim-

Zweven en vallen…

OOp een zonnige dag dwarrelen er wel eens bloesems 

van de bomen naar beneden. Op een grijze dag kun 

je met opengesperde mond een regendruppel opvan-

gen. Je kunt buiten zelfs naar binnen halen en samen 

met de kinderen de wind of de zwaartekracht ont-

dekken. Natuurverschijnselen beleven en ondergaan 

is gewoon heerlijk.

Benodigdheden
Veren, blaadjes, bloesems…

Allerlei sjaaltjes

Allerlei ballen zoals pingpong-

ballen, tennisballen, jongleer-

ballen (groot en klein)
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•
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pjes vliegen door de kamer, tollen even en dwarrelen 

dan weer zachtjes naar beneden. Het lijkt wel heerlijke, 

zachte sneeuw…

Wat later laat Brenda een sjaaltje door de lucht zwe-

ven. Hannah schuift met haar voetjes op de sjaal over 

de vloer. Line legt de sjaal op haar hoofdje en draait in 

het rond. Het duurt niet lang of de kinderen vinden zelf 

spelletjes met de sjaals uit. Ook Aylani en Bo zijn van de 

partij. Samen met begeleidster Brenda gaan ze op hun 

rug liggen en gooien ze sjaaltjes omhoog. Ze zweven 

langzaam naar beneden. Het schouwspel zorgt voor 

heel wat opwinding en plezier.

Stuiteren en botsen

Tussen de sjaals en pluimpjes duiken er plotseling bal-

letjes op. De pingpongbal doet zijn naam alle eer aan. 

Het geluid van een stuiterend balletje door de ruimte is 

pure muziek: ping pong ping pong… Wanneer Brenda 

een tennisbal laat kaatsen, horen de kinderen een heel 

ander geluid. Hannah en Bo rennen meteen achter de 

bal. Brenda laat de verschillen ballen uit een zakje rol-

len. Een jongleerbal vliegt de hoogte in en valt met een 

doffe plof op de grond. Hij blijft er roerloos liggen. Line 

vindt dit grappig en gooit de pingpongbal en de jong-

leerbal samen op de grond. De kinderen gooien, rollen 

en kaatsen… Het is leuk om te zien hoe iedereen 

eindeloos geniet van dit spel.   •
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