
DE KEUTELKEUKEN 

KLEEDJE/AANBRENG 

Keukenfirma Keutels en Cue heeft het ganse jaar nagedacht over een nieuw soort van keuken. Eentje op maat 

van de kleuterbevolking, die bestand is tegen veel water en zand en die ook nog eens perfect standhoudt in 

alle weersomstandigheden. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be   
Echt materiaal = levensecht materiaal = zo weinig mogelijk plastiek maar zaken die dagelijks gebruikt worden. 

Potten en pannen, lepels, spatels, kloppers, taartenlikker, deksels, een vergiet, glazen confituurpotten, 

afdruiprek, borden en tassen... 

SPEELIMPULSEN           

Nu, één jaar later, stelt mr. Keutels (de baas zelf) fier zijn buiten-keutelkeuken voor. En ze ziet er fantastisch 

uit, alles erop en eraan. Een wasbak, een afdruiprek, kastjes... En het leuke is, ze staat net naast de zandbak.                                                        

Een keuken heeft verschillende grote fases.     

De kookfase: Kook allerhande brouwsels in je potten en pannen. Je kan steeds het zand/de modder mengen 

met andere vloeistoffen of andere zaken zoals broodkruimels en Soms is het leuk om extra vettig te gaan. 

Andere keren dan weer enkel met het zand. Het kan ook zijn dat kleuters zelf met natuurlijke materialen 

(dennenappels bv.) aankomen, laat ze zeker maar doen. Dat prikkelt de fantasie des te meer.     

De eetfase: Wie eet dit op? Dit is een leuk rollenspel. Ben je een klant in een restaurant of eerder een 

familielid op een zondagsetentje. Of nog beter een verliefd koppel op hun huwelijk? Dit kan ook een aanleiding 

geven om een terrasje te maken, met allerhande waardevol kosteloos materiaal. Hoe meer waarheidsgetrouw, 

hoe leuker het wordt. 

                                                                                         

De afwasfase: Na het vuilmaken is er ook het proper maken. Zorg voor een afwasbak en water met een 

afdruiprekje erbij. Laat kleuters ook zelf even nadenken van wat ze allemaal nodig hebben en duik samen eens 

tussen de materialen. Maar dit kan natuurlijk fout lopen. Stel: de waterleiding springt, wat nu gedaan? Alles 

komt onder water te staan! 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Heb geen schrik om vol op voor de fantasie te gaan. Elke kleine aanleiding/gebeurtenis kan je gebruiken om je 

verhaal aan te dikken en het zo geloofwaardig te maken dat de kinderen helemaal mee zijn! Laat zeker ook 

eerst wat experimenteertijd met het materiaal vooraleer je met je fantasie komt. Misschien komen de kleuters 

zelf wel op dezelfde of gelijkaardige verhalen. Je kan ook geleidelijk aan het aanbod optrekken, zodat kleuters 

te volle kunnen ontdekken en misschien ook wel zelf dingen kunnen aanrijken. Wanneer kleuters met zelf 

materialen afkomen, laat dit zeker gebeuren. Dat is het teken dat ze verder gaan in hun exploreren en in hun 

fantasie.  

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

http://www.materiaalmagazijn.be/
http://www.speelidee.be/

