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1. INLEIDING 
 
Wie stage loopt in een kleutergroep weet, dat kringactiviteiten vaak met een dagopening 
begonnen worden. Met een grote vanzelfsprekendheid wordt er gezongen, gebeden, een versje 
opgezegd, de kalender ‘gedaan’, naar de volgorde van de verschillende dagactiviteiten gekeken 
enzovoort. Wanneer de leerkracht íets overslaat, wordt ze er door de kleuters niet zelden aan 
herinnerd. Jonge kinderen hebben immers behoefte aan regelmaat, aan structuur. 
‘Dagopeningen’ is een ruim begrip: er vallen allerlei activiteiten onder. In de tweede paragraaf 
van dit artikel wordt daar uitgebreid op ingegaan. De vele voorbeelden zullen gerelateerd worden 
aan een thema, met name het thema ‘zee’, want voor dagopeningen bestaat geen natuurlijker 
plek, dan ín het actuele onderwijsprgramma. 
Gebed is een onderdeel van dagopeningen: er wordt met kleuters op een katholieke basisschool 
nog relatief veel gebeden. Studenten komen in de praktijk alle mogelijke, en misschien ook 
ónmogelijke, vormen van gebed tegen. Daarom zal aan dit onderdeel eveneens aandacht worden 
besteed, met name in de nu volgende paragraaf. 
 
 
 
2. BIDDEN MET KLEUTERS 
 
In kleutergroepen op katholieke basisscholen staan vaak nog leerkrachten die een degelijke 
opleiding tot kleuterleidster hebben gehad. Zij hebben geleerd aan dagopeningen en gebed veel 
aandacht te best-eden. Allerhande gebedsvormen worden gehanteerd, van formuliergebeden tot 
geïmproviseerd gebed. 
Een tweede reden waarom gebed relatief vaak voorkomt, is de spreekwoordelijke 
ontvankelijkheid van het jonge kind. Het vindt bidden nooit ‘gek’, maar eerder prachtig, mits de 
leerkracht het goed weet te brengen. 
Daarom is groep 1/2 een uitgelezen plek om te observeren en uit te proberen wat al niet mogelijk 
is aan dagopeningen en gebed. 
 
 
2.1 FORMULIERGEBEDEN 
 
Formuliergebeden zijn gebeden waarvan de tekst vastligt. Ze hebben meestal een respectabele 
leeftijd: het Onze Vader is tweeduizend jaard oud (het is te vinden in Matt.6,9-13) en het Wees 
Gegroet, dat gedeeltelijk uit de Middeleeuwen stamt, is enkele honderden jaren oud. 
Omdat studenten weleens de opdracht krijgen één van deze twee gebeden met kleuters te bidden, 
zullen hieronder beide teksten worden afgedrukt: 
 
 ONZE VADER    WEES GEGROET 
 Onze Vader, die in de hemel zijt,  Wees gegroet Maria, vol van genade, 
 Uw naam worde geheiligd,   de Heer is met U. 
 Uw Rijk kome,    Gij zijt de gezegende onder de vrouwen 
 Uw wil geschiede op aarde   en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. 
 zoals in de hemel.    Heilige Maria, Moeder van God, 
 Geef ons heden ons dagelijks brood  bid voor ons zondaars, 
 en vergeef ons onze schuld,   nu en in het uur van onze dood, 
 zoals ook wij aan anderen   AMEN. 
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 hun schuld vergeven 
 en leid ons niet in bekoring, 
 maar verlos ons van het kwade, 
 AMEN. 
 
Je hoort weleens zeggen: je moet het Onze Vader en het Wees Gegroet niet met kleuters bidden, 
want ze weten écht niet wat ze zeggen. De tegenvraag die je zou kunnen stellen is: moéten 
kleuters alles snappen? Samen met de juf het gebed ‘plechtig’ opzeggen, daar kan tóch bekoring 
van uitgaan. Ongeveer zoals een ‘onzinversje’ niet begrepen maar wél prettig gevonden wordt. Er 
is bij ‘moeilijke’ gebeden vaak sprake van een ‘gevoelsmatig’ begrijpen, mits ze met het nodige 
decorum gebracht worden. 
 
Trouwens, in de islam worden jongetjes niet zelden gestimuleerd om héél de Koran zó uit hun hoofd te leren, dat zij prachtige 
Arabische inhoud op een zangerige toon kunnen opzeggen. Jongens die dát presteren, ook al snappen ze níets van de tekst die ze 
reciteren, staan hoog in aanzien. 
In alle grote godsdiensten hebben gebeds- of heilige teksten niet alleen een cognitieve functie, maar vooral een rituele: het 
uitspreken of zingen ervan is belangrijker dan het begrijpen.   
 
Je hoort ook weleens beweren: als wij het Onze Vader en het Wees Gegroet niet aanleren, dan 
leren de kinderen het helemaal niet, want thuís gebeurt het niet. De kritische tegenvraag zou 
moeten luiden: ligt de primaire verantwoordelijkheid voor de geloofsopvoeding niet bij de 
ouders? Als zij zaken laten liggen, waarom zou de school ze dan oppakken? 
Niet zelden zullen leerkrachten híer weer op reageren: we zijn een katholieke school, dus zullen 
we aan het belangrijkste gebed van de christelijke geloofstraditie aandacht moeten besteden. 
Jezus zélf heeft ons de woorden in de mond gelegd (Matt.6,9-13). 
 
Kortom, er zijn héél wat argumenten om formuliergebeden, zoals het Onze Vader en het Wees 
Gegroet, wél en níet te bidden met kleuters, ze hen wél of níet aan te leren. Katholieke scholen 
kunnen dit op hun eígen manier invullen: het is al winst, als ze hierover een standpunt innemen. 
 
Een team zou bijvoorbeeld beargumenteerd kunnen besluiten: ‘We bidden wél het Onze Vader, niet het Wees Gegroet. Wij 
vinden, dat in een verantwoord gebed mensen zich uitsluitend tot God richten. Welnu, dat is in het Wees Gegroet níet het geval. 
We begrijpen best, dat ‘moeder van God’ een bééld is, maar toch.....Ze wordt voor het gevoel van veel mensen, en zeker van 
jonge kinderen, o zo gemakkelijk een godin. Dát precies willen we voorkomen.’ 
 
 
 
2.2 IMPROVISEREND BIDDEN 
 
Bij improviserend bidden ligt de gebedstekst niet vast: de inhoud van het gebed komt spontaan 
tot stand. Ze sluit aan bij de actualiteit in de klas, in het bijzonder als er een thema behandeld of 
een project gehouden wordt. Juist dán kan een gebed gemakkelijk ‘verzonnen’ worden. 
Stel, het thema ‘bakker’ is gedurende een week aan de orde. Daarbij zouden spontaan, 
bijvoorbeeld aan het begin en aan het eind van het project, de volgende gebeden kunnen ontstaan: 
 
Lieve God,    Goede morgen God, 
we gaan vandaag    wij eten elke dag onze boterhammen. 
in de bakkerij    Wat zijn die heerlijk! 
van Jolien d’r vader kijken.   Er zijn kinderen op de wereld 
Hij bakt lekker brood.   die weinig te eten krijgen. 
We zijn toch wel nieuwsgierig.  Hun papa’s en mama’s 
Hoe zou hij dat doen?   kunnen het niet betalen. 
Hoe zou het brood smaken?   Wat is dat toch jammer! 
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Misschien krijgen we iets lekkers.  We zouden graag willen, 
We hopen,    dat alle mensen 
dat het een mooie dag wordt.   genoeg te eten hebben. 
U ook?     Fijn, dat we dat even hebben 
     mogen zeggen. 
 
 
Het gaat meestal als volgt: de juf vraagt aan de kinderen ‘Waar zullen we voor bidden?’ De 
kinderen noemen allerlei zaken die hen ter harte gaan. De juf maakt er een samenhangend geheel 
van in eígen woorden. Daarbij houdt ze de volgende vormelementen in de gaten: 
 
 adres:   

in de opening van het gebed richt je je tot God: God, Dag God, Goede morgen God enzovoort 
 inhoud:  

wat daarna gezegd wordt, alles wat de kinderen ‘bedacht’ hebben en wat de juf zélf uit wil 
spreken, wordt aan Hem voorgelegd 

 slot:  
dit heeft de vorm van een wens of drukt een dankbaarheid uit, bijvoorbeeld: ‘Fijn, dat we het 
even hebben kunnen zeggen’, ‘Helpt U ons daarbij?’, ‘Het is.....(korte samenvatting of 
gevoelswoord), God’, ‘Dank je, God’, ‘We weten, dat U aan ons denkt’ enzovoort. 

 
Het is van belang te variëren: de ene keer zegt de juf heel het gebed op, terwijl de kinderen 
luisteren. De andere keer zegt de juf zin voor zin voor, terwijl de kinderen elke zin nazeggen. 
 
 
2.3 EISEN AAN HET GEBED 
 
Bidden hoeft niet saai, ouderwets of achterhaald te zijn. Als het maar écht is, dat wil zeggen dat 
het van bínnenuit komt. Misschien ligt juist dáár voor veel volwassenen een te hoge drempel. 
Voor jonge kinderen in ieder geval niet. 
Onze moderne samenleving met haar mondige, autonome mensen heeft de ‘kleur’ van het gebed 
radicaal veranderd. Daarom gelden voor een eigentijds gebed de volgende richtlijnen: 
1. Sluit zoveel mogelijk aan bij de leef- en belevingswereld van de kinderen: neem onderwerpen 
zowel uit de klassensituatie als uit de thuissituatie van de kinderen, zéker als je merkt, dat 
bepaalde gebeurtenissen sommige kinderen bezighouden: de ziekte van een moeder, de geboorte 
van jonge konijntjes, het komende schoolreisje, Sinterklaas, een project dat op dat moment 
gehouden wordt enzovoort. 
2. Geef het gebed een reële inhoud: dit betekent, dat je er náást positieve ook negatieve 
gebeurtenissen en ervaringen in betrekt. Het leven van een kleuter bestaat niet alleen uit blijheid 
en dankbaar-heid! 
3. Tot die negatieve gebeurtenissen kun je je positief verhouden. Dit is wezenlijk voor het gebed: 
‘Jammer, dat Jeroen z’n arm gebroken heeft’, ‘We zullen aan de moeder van Sandra denken, 
God’, ‘We hopen, dat er ooit eten zal zijn voor alle mensen’ enzovoort. 
4. Vraag God nooit te doen wat mensen zelf op kunnen lossen. Je kunt wél om steun vragen, 
bijvoorbeeld: ‘Help ons goed voor de dieren te zorgen’ of om betrokkenheid, bijvoorbeeld: ‘We 
hopen, dat de cavia van Lonneke snel weer beter wordt, U ook?’ 
5. Vul God niet eenduidig, maar op een open manier in: laat ruimte voor God als mysterie en dus 
ook ruimte voor de kinderen om zélf iets in te vullen. 
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6. En: áls je al iets in wilt vullen, vul God dan niet in als de Almachtige, maar als vriend, als 
iemand die náást je staat, die jou zónder woorden al begrijpt. 
7. Bid níet tot Jezus (voor je het weet staat hij op een voetstuk) en níet tot Maria (voor je het 
weet, is zij voor de kinderen een godin geworden). Als ‘derden’ kun je ze in het gebed betrekken: 
‘Wat fijn, dat we de geboorte van Jezus mogen vieren. Hij is een goed mens geweest’. 
8. Bid bij voorkeur in de wij-vorm. Als je ter afwisseling in de ik-vorm bidt, doe het dan zó, dat 
‘ik’ voor de hele groep staat. 
 
Het team van een binnenstadsschool zegt: “Wij zijn een katholieke school. We zouden graag christelijke gebeden willen doen, 
maar we hebben meer dan 50% moslims in huis. Uit respect voor hun geloofsachter-grond hebben we onze gebedspraktijk 
gewijzigd: we doen geen kruisteken, geen Onze Vader en Wees Ge-groet. Wél doen we aan improviserend bidden. Laatst ging 
één van de gebeden helemaal over de Ramadan. De kinderen waren er vol van. Wél richten we ons bij zo’n geïmproviseerd gebed 
tot God. De kinderen weten dat wij met God ook Allah bedoelen.” 
 
 
 
3. DAGOPENINGEN MET KLEUTERS 
 
Als de dag met een ‘echt’ gebed geopend wordt, een kindvriendelijk gebed wel te verstaan, is dat 
een goede zaak. Maar het is niet alles. Dagopeningen omvatten véél meer dan alleen het 
expliciete gebed (gebed waarin je je rechtstreeks tot God richt). Met betrekking tot dagopeningen 
zijn eindeloze variaties mogelijk, mits men de grondstructuur in de gaten houdt. 
  
 
3.1  TWEE WEZENLIJKE ELEMENTEN 
 
Bedoelde grondstructuur van een dagopening wordt door twee wezenlijke elementen bepaald: 
1. In een dagopening délen we iets met elkaar: een gezamenlijke ervaring, een bepaalde 
gebeurtenis, een gevoel, iets dat op dát moment actueel is enzovoort. Een dagopening doet altijd 
een beroep op emoties en attituden. Betrokkenheid is een eerste vereiste. Daardoor groeit ook de 
saamhorigheid in de groep. 
2. Een dagopening heeft ook een ritueel karakter. Er is een min of meer vaste vorm: in de kring 
zitten, het eventjes stil laten worden, een bepaalde volgorde, bepaalde vaste onderdelen 
(bijvoorbeeld: ‘Aan welke mensen zullen we vandaag eens extra denken?’), bepaalde teksten 
worden gezegd (versjes met betrekking tot een actueel thema, onzinversjes, doeliedjes 
enzovoort), een symbolisch voorwerp wordt gebruikt (’n kaarsje, ‘n vaasje met narcissen in de 
lente, een mooi vel postpapier bij het hema ‘post’), bepaalde vaste gewoonten krijgen een plekje 
(het noemen van de namen, de kalender ‘bijwerken’, de volgorde van de speelleeractiviteiten van 
díe dag bepalen enzovoort).  
Rituelen en symbolen zijn, mits goed gekozen en uitgevoerd, ‘voertuigen’ van ervaringen en 
emoties: zij leiden tot een diepere beleving van wat in de dagopening aan de orde komt. Nog 
afgezien van het feit dat ze tegemoetkomen aan de behoefte van het jonge kind aan structuur. Dat 
wil overigens niet zeggen, dat je heel het jaar hetzelfde moet doen: ‘vast’ betekent ‘voor een 
tijdje’. Daarna bedenk je iets anders. Door te variëren blijven rituelen en symbolen spannend. 
Dagopeningen omvatten meer en gaan dieper dan een ‘gewoon’ kringgesprek: uiteraard vinden 
ze wel ín de kring plaats. Hun meest ‘natuurlijke’ plaats is aan het begin van de kring. Het is de 
kunst om de dagopening te betrekken op de verbale activiteiten die je erop laat volgen: ‘n 
prentenboek, een vertel-ling, ‘n verhaal middels een handpop, een lesje over het thema dat aan de 
orde is, ‘n taalspelletje, een rekenspelletje enzovoort. 
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3.2 DAGOPENINGEN IN VARIATIES 
 
Voor het houden van dagopeningen kan moeilijk een methode aangegeven worden. Het vraagt 
een beetje feeling. Na een aantal jaren praktijk ‘weet’ je wat je allemaal (niet) kunt doen. 
Laten we er eens van uitgaan, dat we een week lang het thema ‘zee’ bij de kleuters aan de orde 
stellen. Wat is er aan dagopeningen dan allemaal mogelijk. Een ‘staalkaart’ bij wijze van 
voorbeeld: 
 
3.2.1 Stiltebeleving 
De eerste suggestie is algemeen van aard en kan bij veel dagopening als eerste onderdeel worden 
toegepast. De ‘oefening’ zou als volgt kunnen verlopen: ga allemaal eens rustig op je stoel zitten. 
Probeer nu helemaal stil te worden. Doe je ogen maar dicht. Let eens op je eigen hart: voel je het? 
Hoor je het tikken? enzovoort 
  
3.2.2 Blikvanger .  
Een aquarium of een vissenkom met enkele soorten visjes, maar minstens een goudvis, wordt in 
het midden van de kring gezet. Aan de kleuters wordt gevraagd: wat zien jullie allemaal? Welke 
vis vind je het mooist? Waar heb je  weleens meer vissen gezien? Hoe zagen ze eruit? Waren ze 
mooi? 
 
3.2.3  Intermediairs 
Je hebt schelpen bij je, in alle soorten en maten. Op een mooi kleed, midden in de kring, wordden 
ze neergelegd. Probeer met de kleuters vooral de schoonheid ervan te ontdekken: verwondering is 
wezenlijk voor een dagopening (een leergesprekje kan daarná, zodat de dagopening ongemerkt 
overgaat in een verbale activiteit). 
Behalve schelpen kun je ook andere voorwerpen die je regelmatig op het strand vindt uitstallen: 
aangespoeld hout, blikjes, een oude schoen enzovoort. Om het spannend te maken, kun je ze ook 
ónder het kleed stoppen. De kinderen mogen dan om beurten er iets onder vandaan halen. 
Met een beetje fantasie is nog een variatie te bedenken: bij zee zou je aan een vissershaven 
kunnen denken, bij vissershaven aan Scheveningen, bij Scheveningen aan Vlaggetjesdag. Je 
neemt bijvoor-beeld net zoveel vlaggetjes mee als er kinderen in de groep zitten. Een verhaal 
over Vlaggetjesdag is gauw verteld. Daarna mag ieder kind een vlaggetje uitzoeken. 
 
3.2.4 Beeldmeditatie 
Je hebt van te voren allemaal illustraties uitgeknipt die op ‘zee’ betrekking hebben: plaatjes met 
alleen water, foto’s van hoge golven, prenten met schepen, met zeedieren enzovoort. Leg al die 
illustraties in het midden van de kring. Je houdt een ‘geleide beeldmeditatie’: wat zien jullie 
allemaal? Ben je weleens op zee geweest? Hoe vond je het? Wat vind je de mooiste plaat? 
Waarom? Leg die plaat maar voor je neer. Op welke plaat vind je het niet zo leuk? Waarom? 
Zullen we die plaat dan maar wegdoen? (Merk op, dat de vragen minder op kenne en juist meer 
op ervaren en beleven zijn gericht!). 
Variatie: iets dergelijks kun je doen met plaatjes van alleen maar vissen. 
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3.2.5  Lettermeditatie 
Je hebt de drie letters van ZEE in alle mogelijke variaties qua lettertype, grootte en kleur 
uitgeknipt. Je legt ze in de kring. Laat de kleuters er ‘beschouwend’ naar kijken: wat zijn dit? 
Welke vind je het mooist? Waarom? Wie vindt een ándere letter het mooist? Probeer eens mooie 
groepjes ZEE te maken (je doet er als leerkracht een voor). 
Variatie: een lettermeditatie met VIS. 
 
3.2.6  Luisteroefening 
Laat de kleuters luisteren naar geluiden die met de zee te maken hebben. Je zou ze van te voren 
op een bandje kunnen opnemen. Of geef hen een schelp aan de oren met de vraag: wat hoor je 
nu? 
 
2.2.7  Zintuigen 
Er staan twee schalen met water in de kring. In één ervan los je enkele theelepeltjes zout op: zien 
jullie het zout nog? Waar zou het zijn? Zou het weg zijn? Laat de kinderen ervan proeven. Ook 
van het andere water. Laat hen het verschil benoemen en hun ervaringen verder onder woorden 
brengen. 
Variatie: laat de kinderen zogenaamde zandkoekjes zien. Vraag bijvoorbeeld: wat zijn dit? Zijn 
ze echt gemaakt van zand? (Laat de kinderen er vervolgens van proeven.) Wat kun je allemaal 
doen met zand? Doe je dat alleen op het strand? Kan het ook hier in de klas? 
Nog een variatie: laat kinderen diverse vissoorten op toastjes proeven, zoals zalm, tonijn en 
makreel. Laat hen onder woorden brengen of ze het lekker vinden of niet. 
 
3.2.8  Verhalen en boeken  
Verhalen, mits niet te lang, doen het altijd uitstekend in dagopeningen. Verhalen in verband met 
de zee zijn er te kust en te keur. Sprookjes: bijvoorbeeld ‘Van de visser en zijn vrouw’ van 
Grimm. Prentenboeken: bijvoorbeeld ‘Swimmy, de vis’. Bijbelverhalen: bijvoorbeeld ‘De storm 
op het meer’ en ‘De wonderbare visvangst’. 
 
 
3.2.9  Ritualiseren van verhalen 
Bij verhalen kunnen bewegingen worden bedacht, ook ‘rituele bewegingen’: ‘Swimmy, de vis’ 
bij-voorbeeld heeft ‘samen sta je sterk’ als boodschap. Je kunt de kleuters dit laten ritualiseren: 
geef elkaar een hand. Nu ben je samen één grote vis. De roofvis kan geen visje meer pakken. 
Draai je maar om en zeg: ‘Ga weg, roofvis!’ 
Een dergelijke dagopening laat zich heel goed afsluiten met een versje of liedje waarin de kern 
van het verhaal hernomen wordt. Probeer zoiets zélf te maken. 
 
3.2.10  Versjes 
De vorige suggestie gaf het al aan: met weinig moeite kun je zélf een versje maken. Je hoeft er 
geen dichter voor te zijn! Bedenk iets van vier of zes regels, laat het lekker rijmen, zorg voor 
‘wellui-dende klanken’ Enkele voorbeelden door de auteur van dit artikel: 
 
Lieve fee, neem mij mee:     Tong, bot, sprot, 
ik wil naar zee.    voorn en schol. 
En zet mij op m’n kop,   Doe me een lol, 
anders eet ik alle vissen op.   houd toch op, 
     de zee is vol!  
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Nog een ‘geleend’ voorbeeld: 
 
Op het strand van Ameland 
liggen zeven schelpen. 
Nummer één is groen, 
nummer twee is rood, 
nummer drie is klein, 
nummer vier is groot, 
nummer vijf heeft ribbels, 
nummer zes heeft snibbels, 
nummer zeven is een 
vlug dingetje. 
 
En ze 
liggen met z’n allen 
in een  
kringetje. 
 
3.2.11  Gebedjes 
Zoals in de vorige paragraaf al vermeld werd, kunnen ‘echte’ gebedjes in de dagopeningen heel 
goed worden ‘meegenomen’. Zorg er wel voor, dat ze er op een natuurlijke manier in 
geïntegreerd zijn. 
 
3.2.12  Liedjes 
Met enig speurwerk in boekjes met kleuterliedjes of op cd’s moeten tal van liedjes gevonden 
kunnen worden die met ‘zee’ of ‘water’ (want waarom zou je het thema niet wat ‘breder’ nemen) 
te maken hebben. Probeer zélf eens een liedje te bedenken. Houd wél de zogenoemde 
kleuterdeun (’so-la-so-mi’ in alle mogelijke variaties) aan. 
 
3.2.13 Doeliedjes 
Kleuters houden van liedjes met spelkarakter. Die horen er zéker bij. Te denken valt aan: 
‘Schipper mag ik overvaren’ en ‘Jan Huigen in de ton’. Soms is het nodig naar de speelzaal uit te 
wijken. 
 
3.2.14  Ontspannend fantaseren 
De kleuters gaan languit op de grond liggen, op hun rug. Jij vertelt suggestief: ‘Jullie liggen nu 
allemaal op een luchtbed, midden op zee. Je hebt je ogen dicht. De zon schijnt. Je ziet hem niet, 
maar je voelt hem wel. O, wat is het lekker warm. Wat dobbert je luchtbed heerlijk op de golven. 
Laat je armen maar lekker slap liggen. En je benen ook. En je hoofd. Laat alles maar lekker 
lekker los. Je voelt, dat je zachtjes op en neer gaat. Doe nu je ogen maar open. Wat kun je goed 
naar boven kijken en wat is er veel te zien. Wat zie je allemaal? (Laat de kinderen maar 
fantaseren en fantaseer lekker mee. Vergeet niet door middel van een geleidelijke overgang weer 
terug te keren in de ‘realiteit’.) 
Variatie: leg een blauw kleed in het midden van de kring. De kleuters gaan op hun knieën op de 
rand van dat kleed zitten. Vertel weer suggestief: ‘Dit is het water van de zee. Jullie kijken naar 
beneden. Het water is heel helder. Je kunt tot op de bodem kijken. O, wat is er veel te zien! Wat 
is het mooi! Wat zien jullie allemaal?’ 
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3.2.15  Bewegingsspel 
De ruimte in de kring is de zee. Enkele kinderen geven elkaar een hand en vormen zo een boot. 
Wie willen er in de boot? Wie willen er roeien? Wie wil de zon zijn? Wie de regen? Wie willen 
graag de wolken zijn? Wie het onweer? Wie de wind? En wie wil de grote haai zijn? Vertel 
vervolgens een verhaal waarin elke rol tot haar recht komt. Je kunt al vertellend aanwijzingen 
geven: .....Toen begon de wind te waaien, eerst zachtjes, daarna harder en harder. Het werd een 
storm!..... 
Variatie: je staat met de kinderen in een kring. Bedenk ‘zeebewegingen’ waar alle kinderen aan 
mee kunnen doen: deinen, zwemmen, duiken, roeien, ‘n wolkje dat langzaam overdrijft, de wind, 
een matroos die de zeilen ophijst, die in het wand klimt enzovoort. 
 
Tot besluit: omdat je niet alles in je eentje kunt bedenken, zou je allerlei ‘producten’ met elkaar 
uit moeten wisselen, zéker als je voor je stage hetzelfde thema gekozen hebt. Gewoon doen! En 
dán maar kijken hoe het overkomt bij de kinderen. Succes gewenst! 
 


