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We maken een tent! Ja, een hele grote waar iedereen in kan. Of steekt de wind er een 

stokje voor en wordt het een heel ander spel? De kinderen van buitenschoolse opvang ’t 

Meykevertje maakten veel plezier met een hoop stokken en een oude parachute.

H et is een vakantiedag met 
heerlijk weer en de kleuters 
rennen en fietsen over het 

gras. Begeleider Jos sleurt een tiental grote 
bamboestokken naar buiten. De aandacht 
van de kinderen is meteen gewekt. Wat 
is Jos hiermee van plan? Direct grijpen de 
kinderen de stokken vast om ze naar een 
open plek te dragen. 
Jos legt alle stokken netjes bij elkaar en 
bindt de uiteinden vast met een touw. Hij 
vraagt de kinderen om elk een stok aan de 
andere kant vast te pakken. Ze schuiven 
de stokken steeds verder uit elkaar tot een 
halve cirkel. Jos probeert de samengebon-
den punt in de hoogte te steken. Span-
nend, zou het lukken?
Rustig wijst hij waar elk kind kan gaan 

staan om zo samen een cirkel te vormen 
met de punt in het midden. De stokken 
staan en de kinderen beginnen meteen 
tussen de stokken te spelen. Zo’n construc-
tie heeft hier nog nooit gestaan en het 
nodigt hen uit tot spel.

Wriemelende miertjes!
Een tijdje later brengt Jos een parachute 
bij de stokken. De kinderen helpen het 
grote doek openvouwen. De wind kruipt 
eronder, net als enkele kinderen, en ze 
vormen een wriemelende mierenhoop. Eén 
kind is in het midden gekomen en piept 
met zijn hoofd door het gat. Het lijkt alsof 
hij een wijde jas aan heeft, en de andere 
kinderen lachen bij het zicht. 

Een volgend probleem dient zich aan. 
Hoe krijgen de kinderen die parachute 
over een stokkenconstructie van twee 
meter hoog? Enkele verwoede pogingen 
om hem erover te gooien mislukken. Er is 
zwaarder materiaal nodig: een ladder! De 
kinderen zetten hem in het midden van de 
constructie. Enkele aanwezigen die groter 
zijn dan 1,50 meter, gooien het middengat 
van de parachute over de samengebonden 
stokken. Dat verdient een applaus! 
Net als Jos, willen ook de kinderen de 
ladder beklimmen. Geduldig laat hij elke 
kleuter op de ladder kruipen, terwijl hij 
de ladder stevig vasthoudt. Als echte 
bergbeklimmers stijgen ze tot de top van 
de tent. Dat is lef! Sommigen willen zelfs 
twee keer. 

We bouwen een tent…   of toch niet?
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Een ander spelletje
Omdat de parachute van zeer lichte 
stof is, blaast de wind hem alle kanten 
uit. De kinderen vinden het prachtig en 
spelen meteen mee. Ze kruipen onder 
de tent en laten de parachute tegen hun 
gezicht waaien. Ze rollen zich in de stof 
en verstoppen zich voor de anderen. Ze 
spelen kiekeboe en lachen zich een breuk. 
Maar door al dat geravot zakt het touw 
over de stokken en is de tent maar half zo 
hoog meer. Dat betekent dat de kinderen 
nog meer parachutestof hebben om zich 
in te verstoppen. Met een fietsband of 
sterk plakband was de constructie beter 
behouden. De begeleiding beslist om de 
tent weer af te breken. Dit is een even 
groot evenement als de opbouw. 

Het vooropgestelde doel om een tent te 
bouwen waar iedereen in kan spelen, is 
niet helemaal gelukt. Maar het was een 
heerlijke activiteit die de kleuters niet snel 
zullen vergeten. Ze hebben gebouwd, 
gesleurd, gerold, gespeeld, gelachen, 
geklommen, zich verstopt, gezocht en alles 
uiteindelijk ook weer afgebroken… Dit 
doen we zeker nog eens! 

Variaties voor oudere  
kinderen
Met kleine bamboestokken kunnen de 
kinderen in groepjes tenten en andere 
constructies bouwen. Met stevige brede 
elastieken, stukjes geknoopte fietsband of 
plakband (tape) kunnen de stokken stevig 
bevestigd worden zodat de construc-

tie langer meegaat. De parachute kan 
vervangen worden door lakens of doeken. 
Met touwen kun je stokken verbinden en 
met wasknijpers of klemspelden kun je 
de lakens vastzetten. Zo bouw je een heel 
tentenkamp op. De kinderen kunnen een 
naam voor hun ‘huis’ verzinnen en die met 
een naamkaart op hun tent hangen. Zo’n 
tentenkamp is goed voor een hele week 
plezier!  <

Met dank aan de kinderen en begeleiding van 
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