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slaapfeest

kom vanavond bij me slapen 
kom vanavond voor een droom 
onder dubbeldikke dekens 
zachtjes wiegen in een boom 
samen zweven boven bergen
zwemmen in een zee van zand 
en zodra de hanen kraaien 
wakker worden, hand in hand

slaapfeest

Mieke van Hooft

In: Cadeautjes in de lucht
(Clavis Uitgeverij, 2014)
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SLAAPFEEST

Over de auteur
Mieke van Hooft (Oudheusden, 1956) is naast 

schrijver van versjes voor jongere kinderen ook 

auteur van kinderboeken en gedichten voor 

volwassenen. Ze gaat voor het schrijven altijd 

op onderzoek uit, waardoor de boeken heel 

realistisch lijken. Haar verhalen spelen zich af in 

herkenbare situaties, zoals op school en in het 

gezin. Voor oudere lezers voegt ze spannende 

elementen toe, voor jongere kinderen grap-

pige elementen. Haar boek De tasjesdief werd 

verfilmd en heeft heel wat prijzen in de wacht 

gesleept.

Voor het lezen (10 minuten)
Laat de kleuters in pyjama naar school komen  

op de dag dat je met dit gedicht aan de slag gaat. 

Laat hen eventueel ook hun lievelingsknuffel en 

een dekentje meebrengen (of voorzie dit zelf). 

Een toonmoment is hier zeker op zijn plaats!

Kruip nadien met alle kleuters onder één groot 

deken (of doek) en lees het gedicht voor. Laat 

voor extra sfeer op de achtergrond muziek spe-

len (instrumentale versies van slaapliedjes voor 

baby’s zijn te vinden via YouTube).

Na het lezen (10 minuten)
Laat de kleuters in de ruimte liggen en laat hen 

kort vertellen (of tonen) hoe ze slapen. Pols naar 

hun slaaprituelen, hun dromen, de naam van hun 

knuffel, etc. Draag het gedicht een tweede maal 

voor. Gebruik opnieuw de muziek.

Aan de slag
Bewegingsopdracht (30 minuten)

Voorzie voldoende ruimte voor deze opdracht. 

De kleuters brengen hun knuffel en dekentje 

mee. Doe met hen een aantal rustgevende op-

drachten (al dan niet op de rustgevende muziek).

+ Neem je knuffel in je armen en wieg ermee.

+ Leg je dekentje op de grond, de knuffel erop  

 en sleep hem zachtjes voort in de ruimte.

+ Ga op je rug liggen, leg je knuffel op je buik en  

 adem rustig. Zie je je knuffel op en neer gaan?

+ Maak van je knuffel een cadeautje.  

 Je dekentje is het inpakpapier.

+ In duo’s: één knuffel op een dekentje en  

 samen heen en weer wiegen.

+ In duo’s: elkaar aaien met de knuffel.

Meer oefeningen? Kijk eens naar de bewegings-

activiteiten van bewegingspedagoge Sherborne 

in Sherborne bewegingspedagogiek: ontwikke-
lingsstimulerend bewegen.

Beeldende opdracht: dekentje vilten  

(30 minuten)

Pluk (niet trekken!) wat wol en leg dit op een 

stukje noppenfolie (bubbeltjesplastic). Leg er

 een tweede laag op, dakpansgewijs. Je mag 

verschillende kleuren door elkaar gebruiken. 

Laat de kleuters de wol besprenkelen met 

zeepsop. Dek het af met een tweede stukje 

noppenfolie (bolletjes van het plastic moeten 

de wol raken). Laat hen wrijven op de gladde 

kant van het plastic.

De kleuters mogen af en toe de handen in het 

zeepsop dopen. Dit vergemakkelijkt het wrijven. 

Draai na enige tijd het “dekentje” om en herhaal 

het wrijven. Als de wol volledig vervilt is (sterk 

lapje stof geworden), kun je het gewoon onder  

de kraan afspoelen en plat laten drogen.  

Op YouTube kun je de vilttechniek bekijken door 

te zoeken op ‘basisinstructie vilt maken’.

Geluidenspel (30 minuten)

Voorzie een aantal afbeeldingen van geluiden 

van de nacht (bijv. een uil, iemand die snurkt, 

onweer, een ziekenwagen, een krekel, een wolf, 

een muziekdoosje, etc.).

Laat de geluiden één voor één horen en link ze 

aan de juiste afbeelding. Bespreek kort met de 

kleuters. Je kunt kiezen voor een geluidsopname 

of zelf de geluiden nabootsen.

Leg de afbeeldingen in de ruimte en laat een  

geluid horen. De kleuters moeten naar de  

correcte afbeelding lopen, sluipen, etc.

Beeldende opdracht: mobiel (30 minuten)

Laat de rustgevende muziek spelen. De kleuters 

wrijven met hun handen in blauwe en witte verf 

en drukken nadien hun handen op een stuk wit 

papier. Laat drogen en teken er vervolgens een 

wolkje op. De kleuters prikken het wolkje uit. 

Hang elk wolkje aan een touwtje. Maak met alle 

wolkjes een klassenmobiel.

Rijmmemory (30 minuten)

Toon de kaartjes (zie werkblad ‘Rijmmemory’) 

aan de kleuters en vertel hen dat het woorden 

zijn uit het gedicht. Benoem samen met hen de 

woorden: droom-boom/ berg-dwerg/ zee-twee/ 

zand-hand/ haan-maan/ slapen- apen.  

Bij jongere kleuters is het aan te raden nog  

even uit te leggen wat rijmen is. Laat hen samen 

memory spelen, waarbij ze elk omgedraaid  

kaartje benoemen.
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Tip: als kleuters het principe van rijmen nog niet 

kennen, kun je elk woordduo in een verschillende 

kleur printen. Zo spelen ze de memory met de 

kleur, maar maken ze toch kennis met de woor-

den uit het gedicht en het principe van rijmen.
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Sherborne bewegingspedagogiek: ontwikkelings-
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