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Sofie is beeldend kunstenaar en werkt in een kin-

derdagverblijf. Ze gaat regelmatig op zoek naar 

leuke spullen in de tweedehandswinkel. Mensen 

doen er allerlei dingen van de hand, die ze liever 

kwijt dan rijk zijn. Sofie snuffelt tussen vazen, 

potten en pannen op zoek naar leuke dingen 

voor het kinderdagverblijf. Zo kon ze er al een 

oude koffer op de kop tikken, die werd omge-

bouwd tot een voelkoffer. 

Zachte streling 

Deze keer heeft Sofie een heel ander object uit 

de winkel meegebracht: een sprookjesachtige 

groene badjas. Die gaat binnenkort een eigen 

leven leiden… Sofie heeft de peuters in de leef-

groep aandachtig geobserveerd. Floor wrijft 

met haar kleine knuffeldier tegen haar wang. 

Ze geniet volop van de zachte streling. Mathias 

probeert een doosje open te krijgen. Wanneer 

het lukt, haalt Sofie een doos vol grote knopen 

boven: dat ziet er nog spannender uit! De kno-

pen en de zachte badjas zijn nu al het avontuur 

van de dag.

Sofie naait een hele reeks grote knopen op de 

groene badjas. De rug voorziet ze van een grote 

lap stof met pailletten (lovertjes). In de zak van de 

badjas is er ook nog plaats vrij. Daarin stopt ze 

een tiental zijden sjaals, die aan elkaar geknoopt 

zijn. Dit zullen de peuters ontzettend fijn vinden.

Hoed op, jas aan…

Sofie heeft haar plan met collega’s besproken. 

Begeleidster Malika zal de jas en een hoed aan-

trekken en daarmee de leefruimte binnenko-

men… De kinderen kijken eerst verwonderd en 

een beetje angstig. Maar als Malika haar hoed 

afneemt, herkennen ze haar. Malika gaat op een 

speelmat met kussens zitten. In de knuffelhoek 

zitten Fien en Joram. Joram komt naar Malika 

Jas op stapJas op stap
Een stuk stof gaat een eigen leven leiden…

Kinderen zenden permanent signalen uit. Ze laten duidelijk merken wat hen boeit. De ene dag gaat 

alle aandacht naar een slak in de tuin, de andere dag staat die blitse rode speelgoedauto weer in de 

kijker. Op basis van die signalen is het nog leuker om activiteiten voor peuters uit te werken – ook 

met spullen uit de tweedehandswinkel!
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Tips:

Met het concept van de voeljas kun je einde-

loos variëren. Op de jas zit een klein vogeltje 

in stof. Het krijgt geregeld een andere plaats, 

zodat de peutertjes er spontaan naar begin-

nen te zoeken. 

Waarom geen voelkousen maken? Versier 

een paar oude voetbalkousen met doekjes, 

knopen, belletjes… en ga ermee op stap. Je 

kunt alle tenen laten dansen en zwieren met 

de benen… •

•

•

toe gekropen. Hij lijkt helemaal betoverd door de 

vele mooie grote knopen op de jas. De andere 

kinderen overwinnen hun angst en kruipen nu 

ook dichterbij.

Een heleboel handjes strelen de groene jas: dit is 

echt wel boeiend. Plotseling haalt Malika de sliert 

met zijden sjaals uit haar zak. Die wordt alsmaar 

langer. De kinderen krijgen de kans om te kijken, 

te voelen en door de groene jas heen op ontdek-

kingstocht te gaan. Begeleidster Sylvana neemt 

intussen foto’s van de activiteit: die kunnen ze 

straks tonen aan de kinderen en de ouders.

De groene voeljas biedt ontzettend veel spel-

mogelijkheden. De begeleidsters besluiten hem 

dan ook een centrale plaats te geven: aan de 

toegangsdeur van de leefruimte. Daar hangt hij 

even te wachten… tot de volgende begeleidster 

met de jas op stap gaat! 

Jas op stap
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Benodigdheden
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