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In de opvang heerst er vandaag een mysterieuze sfeer. De leef-

ruimte lijkt wel een klein theater! Er hangen een paar kleurrijke 

lakens aan een waslijn. De oudere kinderen stappen op de lakens 

af. Ze ontdekken dat je ze heen en weer kunt schuiven… en 

erachter kunt kruipen. Plots zitten ze verstopt. Nog even met het 

gordijn heen weer schuiven… kiekeboe! Daar ben ik weer! Aan 

de andere kant van het laken schateren de peuters van plezier. 

De spanning wordt opgebouwd. Iemand kruipt weer achter het 

gordijn van lakens. Ze is weg. En plots… verschijnt ze weer.

Pure magie

De baby’s en peuters uit de groep vinden het een zalig 

schouwspel. Ze kruipen naar de lakens, duwen ertegen en 

Verstoppen, 
speuren, ontdekken…

JJezelf verstoppen en weer tevoorschijn komen: het 

spelletje is zo oud als de weg naar Rome. Jonge kin-

deren zijn er dol op. Ze vinden het ook heerlijk om te 

speuren naar dingen die ergens goed verstopt zijn. 

De variaties op het thema zijn eindeloos én kinderen 

genieten met volle teugen. 

Verdwijnmysteries in de opvang!
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Benodigdheden
Lakens• 

Waslijn• 

Kartonnen doos• 

Allerlei speelgoed• 
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merken dat alles beweegt. Dit is pure magie. Wanneer 

ze zelf onder de lakens kruipen, belanden ze aan de 

andere kant van het verhaal en zitten ze ook verstopt. 

Nu nog even trekken aan het laken… en het komt 

naar beneden. De peuters wikkelen zich erin, en kijken 

wanneer de stukken stof door de lucht wapperen. Ze 

beginnen te variëren op het thema en stoppen stuk-

ken speelgoed weg. Tot ze… hopla… weer tevoorschijn 

komen. Plots vindt een van de kinderen dat hij het laken 

niet meer nodig heeft. Wanneer hij zijn ogen verstopt 

achter zijn handjes, denkt hij dat niemand hem nog 

ziet!

De begeleidsters van het kinderdagverblijf hebben voor 

nog een extra uitdaging gezorgd. Er staat een kartonnen 

doos op de grond. Aan de zijkant zitten er kijkgaatjes in. 

In deze doos zitten ook een heleboel dingen verstopt. 

De kinderen turen door een gaatje. Wat zou er achter 

het karton zitten? Er verdwijnen plots een paar handen 

in de doos. De peuters voelen, raden… Wanneer ze het 

zoeken zat zijn, halen ze een popje uit de doos. Daar 

kun je leuk mee spelen. En wanneer ze ook dát spe-

len weer zat zijn, stoppen ze de pop weer in de doos. 

Het verstoppen en het speuren kan opnieuw begin-

nen!   •
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