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Kinderen vinden het prettig én spannend 

om er met de opvang opuit te trekken en 

de wereld te verkennen. Een uitgebreide 

voorbereiding maakt het uitstapje nog 

leuker. De kinderen leven echt naar de 

trip toe en voelen zich erbij betrokken. De 

buitenschoolse opvang van Dendermonde 

ging op bezoek in de dierentuin. Laat je 

inspireren door hun aanpak…

en geverfd in fluorkleuren. De groep maakte ook 

een reuzegrote slang. Een lang doek gemaakt 

van oude lakens diende als basis. In de was-

machine kreeg de doek vervolgens een groen 

kleurtje. Daarna bestempelden de kinderen de 

doek op dezelfde manier als de T-shirts. De 

slang kreeg vervolgens een tong van rode stof. 

Geschilderde balletjes voor de ogen maakten de 

slang compleet. Wanneer alle kinderen onder de 

slang kruipen en als een treintje achter elkaar 

lopen, komt de slang tot leven… brrr! 

Een feestelijke afsluiter 

Een speciale activiteit om de dag af te sluiten 

geeft het uitstapje iets extra’s. Dat hoeft niet 

veel werk te zijn en je zet de kinderen eens in 

de kijker. Ben je met meerdere groepen op stap? 

Dan is dit een ludieke manier om te verzamelen 

en daarna huiswaarts te keren. 

Een kringspel kan een leuke afsluiter zijn. Je 

kunt ook een dansje samen met de kinderen 

voorbereiden. Bij de opvoering krijg je vast heel 

wat positieve reacties van omstaanders. Zorg er 

wel voor dat het dansje eenvoudig is. Dan kun-

nen ook de kleinsten en de kinderen die niet 

geoefend hebben vlug meedansen. Elke groep 

uit Dendermonde oefende een eigen dansje. 

Na het bezoeken van alle fascinerende dieren 

voerde elke groep zijn dansvoorstelling op op 

hetzelfde lied. Daar kwam de geknutselde slang 

pas echt tot leven. Hoe meer slingerende bewe-

gingen, hoe doller de pret! 

Terugblik op de leuke dag

Een bezoek aan de dierentuin vinden kinde-

ren heel fijn en maakt veel indruk op hen. De 

meeste kinderen zijn erg geboeid door dieren. 

Achteraf vertellen ze honderduit over hun erva-

ringen. Maak tijdens het uitstapje foto’s. Het is 

leuk om de foto’s achteraf met de kinderen te 

bekijken. Dit is een leuke manier om de uitstap 

met hen te evalueren. 

Bewaar ook de dierenkostuums van de uitstap, 

die komen altijd wel weer van pas bij bijvoor-

beeld drama-activiteiten. Plezier verzekerd! •

Een beestig leuke uitstap

Informatie  

Dag van het IBO
Het uitstapje van de opvang Dendermonde 

vond plaats naar aanleiding van de ‘Dag 

van het IBO’. Dit is een jaarlijks initiatief 

van het Vlaams Platform Buitenschoolse 

Opvang. Deze dag brengt de buiten-

schoolse opvang in Vlaanderen onder de 

aandacht. Onder de slogan ‘beestig leuk’ 

gingen verschillende initiatieven dit jaar 

aan slag met het thema dieren.

Bij een bezoekje aan de dierentuin hoort natuur-

lijk een gepaste outfit. Samen met de kinderen 

kies je een dier en maak je een dierenkostuum. 

Beren, apen, vogels, spinnen, koeien, kikkers… 

het kan allemaal. Zorg ervoor dat de kostuums 

lekker zitten. De kinderen moeten ze immers de 

hele dag dragen en ze moeten zich er ook in 

kunnen bewegen. Petjes en T-shirts zijn daar-

om erg geschikt. Bewerk ze met textielverf en 

je krijgt mooie resultaten. In een wip maak je 

van een wit T-shirt een koe, tijger of zebra. En 

een petje wordt erg origineel als je het beschil-

dert als een lieveheersbeestje. Je kunt ook met 

behulp van harige stukjes stof oortjes en pootjes 

maken. 

Een échte slang

Een van de groepen uit Dendermonde ging aan 

de slag met het thema slangen. Op elk T-shirt 

werd een slang getekend. Met behulp van tex-

tielverf en sponsjes bestempelden de kinderen 

de slang naar hartelust. Elke slang kreeg ook een 

paar grote ogen, gemaakt van pingpongballen 
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