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Kinderen zijn al van voor de geboorte vertrouwd met water. 

Ze worden er letterlijk ‘groter’ in en blijven ook als peuter 

geboeid door de bijzondere eigenschappen van dit natuur-

element. Reden genoeg dus om uit te zoeken wat je, naast 

drinken en plonsen, nog meer met water kunt doen. De een-

voudigste rituelen vormen al een leuke activiteit. 

Stel: de maaltijd zit erop. Misschien is er hier en daar wel wat 

gemorst of hebben kleine kleverige handjes een spoelbeurt 

nodig. De kinderen kunnen hun handen onder de kraan hou-

den en daarna flink uitwapperen: water is nat en lekker fris!

Of misschien wil een actieve uk wel snel de tanden poetsen? 

Dat is zo geklaard: bekertje vullen, tandjes schrobben… die 

schuimende tandpasta is best leuk om in je mond te hebben. 

Daarna een slokje water en hop, alles is weggespoeld.

Poppenwasbeurt

Vandaag beweegt er wat in de opvang. De begeleidster heeft 

besloten dat de poppen wel een badje kunnen 

gebruiken. 

TTijdens een zonnige nazomerdag kun je nog eens 

even lekker met water stoeien. Een volledig zwem-

badje vullen, daar is het misschien net iets te fris 

voor. Maar water heeft zoveel meer te bieden, ook 

als het weer het even laat afweten. Duik onder in 

een heerlijk frisse (w)onderwaterwereld!
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Benodigdheden

• poppen en poppenkleertjes

• teiltjes en poppenbadjes

• wasknijpers en wasdraad

• water en zeep

Wassen, spoelen, 
spatten, voelen
Wat je met water allemaal kan doen…
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Aangezien het weer meezit, verplaatst de hele poetsploeg zich 

voor deze activiteit naar buiten. De poppen, verzorgingskus-

sen, teiltjes, washandjes en handdoeken mogen mee naar de 

tuin. Daar blijkt dat poppen wassen niet zo heel eenvoudig is: 

die kleertjes moeten natuurlijk uit! Vol concentratie oefenen 

de peuters hun fijne motoriek: mouwtjes worden afgestroopt, 

knoopjes en ritsjes losgemaakt. Omdat niet alle kleertjes even 

fris zijn, mogen die ook in een teil met zeepsop. Hier is nog veel 

werk aan de winkel…

Voor de poppen het bad in gaan, zorgen de begeleidsters  

ervoor dat het sop op peil is. De flessen met vloeibare zeep 

worden met volle overgave aan het water toegevoegd. Een 

klein beetje schuim wordt al heel snel ‘ontzettend veel schuim’: 

hier genieten de kinderen van. De poppen worden onderge-

dompeld en vol overgave gewassen.

Ondertussen stoppen enkele andere peuters de kleren in een 

teil. Ze schrobben het textiel en spoelen het goed uit, tot alles 

er weer als nieuw uitziet.

Alixia besluit om de natte kleertjes met wasknijpers op te han-

gen. Ook dat is een moeilijke klus, die om de nodige inspan-

ning vraagt: eerst de kleertjes uitwringen, de vouwtjes eruit 

schudden en daarna nog een knijper oppakken. Pas dan kun 

je, als je écht goed mikt, de kleren netjes ophangen. Het lukt 

Alixia en ze straalt. Nu moet ze enkel nog wachten tot 

alles droog is… en dan mogen de poppen hun 

dagelijkse plunje weer aan!   •
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Water op het werk

Het is leuk om met oudere peuters eens na 

te denken over welke mensen met water 

werken. Brandweermannen, die blussen 

ermee… maar wie heeft er nog water nodig 

op het werk? Je krijgt gegarandeerd verras-

sende en leuke antwoorden!

Nog een watertip!

In het najaar kan er ook al eens een grote 

schoonmaak nodig zijn in de opvang. Voor 

de gelegenheid plaats je een paar ‘echte’  

potten en pannen in de speelhoek. Je kunt 

de kinderen uitnodigen om het materiaal 

een stevige poetsbeurt te geven met een 

lapje (of doekje) en een sopje. Als dat 

gebeurd is, houdt niks hen tegen om ook 

nog even de vloer aan te pakken. Alles lek-

ker nat… en daarna weer net!


