
DE VERKLEEDKOFFER INDUIKEN 

KLEEDJE/AANBRENG 

Tante Esmeralda, de rijke en sjieke tante van iemand uit de begeleiding, heeft haar zolder opgeruimd en al haar prachtige 

oude kleren aan het speelplein gegeven ... “Zijn jullie ook zo nieuwsgierig wat er in de koffer Tante Esmeralda zit? Zullen we 

dan samen eens piepen?” 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Verkleedgerief, spiegels, schmink, knutselmateriaal, papier-maché (eventueel samen maken met de kleuters), waardevol 

kosteloos materiaal, oude schoenen, rekkerlint ... 

SPEELIMPULSEN           

De verkleedkoffer induiken: Als je de verkleedkoffer bij de kleuters plaatst, krijg je eerst een tijdje chaos. Kleuters 

experimenteren zonder een bepaald doel: kleren gaan aan en uit, het is dikwijls gewoon 'leuk' om rond te lopen met de 

verkleedkleren aan. Laat dit even toe, zo is het 'nieuwe' er een beetje af en kan je nieuwe impulsen geven. Je kan ook met 

een boetiek werken. Stal je verkleedkleren uit op rekken. Maak ook een echt paskotje. Moniek, de vriendelijke 

winkeljuffrouw, helpt kinderen graag met de gepaste garderobe. Geef kleuters een portemonnee en wat muntjes, zo lijkt 

het net of ze echt kleren kunnen kopen en zien ze dat je in de winkel moet betalen. (Laat kleuters vrij in het betalen. Het 

draait hier niet om hoeveel ze moeten betalen, maar om het betalen zelf.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

De prinses en de piraat:                                                                                                                                                    

Een verkleedpartijtje kan een aanleiding vormen voor fantasiespel. Spreek de kinderen aan volgens hun personage. Zo 

bevestig je de kinderen in hun rol. Sommige rolletjes zoals 'piraat' of 'soldaat' of 'ridder' kunnen bij jongens wel wat 'agressie' 

naar boven brengen. Trek grenzen: kinderen mogen elkaar geen pijn doen. Maar zoek vooral een manier om de agressie te 

kanaliseren. Val samen een denkbeeldige vijand aan, trek op schattenjacht, ga een eindje marcheren, ... Probeer niet 

zomaar te verbieden maar laat het ook niet uit de hand lopen. Speel mee en geef de kinderen allerlei impulsen.                                                                                                                                                                

Spiegelen: Eén of meerdere spiegels vormen een leuke impuls. Gekke bekken trekken, elkaar na-apen, het mooiste plekje 

van jezelf zoeken, ... Met een afwasbare stift kan je, terwijl de kleuters voor de spiegel staan, de contouren overtekenen op 

de spiegel. Daarna kan je de kleuters zelf hun contouren laten invullen. Bijvoorbeeld een snor tekenen op het gezicht van 

het spiegelbeeld, gekke kapsels bijtekenen, lippen roden, het spiegelbeeld inkaderen, ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Kleed eerst je schaduw aan: De kleuters gaan op een groot blad papier liggen en tekenen eerst elkaars omtrek af. Elke 

kleuter knipt zichzelf uit en kan op zijn eigen contouren schilderen, schminken, kledij tekenen en plakken,…..Daarna kan je 

misschien zelf verkleedkledij maken met papier en waardevol kosteloos materiaal,...( Het kan zijn dat knippen nog niet zo 

goed lukt. Laat hen dit zelf verder ontwikkelen en neem niet direct over. Het is dan ook hun eigenwerkje, de uitkomst maakt 

niet uit.)                                                                                                                                                                                                                                                            

Juwelen en strikken maken: Uit papier-maché kan je balletjes draaien. Wrijf een breinaald in met wat vaseline en schuif de 

balletjes erover. Laat ze een nachtje drogen. 's Anderendaags heb je kralen om kettingen mee te maken. Eventueel even 

schuren voor gebruik. Je kan ook broches, oorbellen, armbanden, enz. maken. Je kan ook oude schoenen beschilderen en 

versieren. Uit papier kan je ook allerlei maffe strikken knutselen.                                                                                                                                                                                                                                               

Catwalk en fotoshoot: Eventueel, als de kleuters het nog leuk vinden, kan je een korte show op de catwalk (een tweetal 

tafels) organiseren en foto’s nemen.                                                                                                                                                  

 

BEGELEIDERSTIPS  

Sommige kleuters verkleden zich niet zo graag. Deze verkleed-me-nietjes hoef je zeker niet te forceren. Voorzie eventueel 

een alternatieve activiteit. Zoek ook een waaier aan verkleedkledij. Sommige jongens willen zich alleen maar verkleden in 

stoere figuren. Speel zelf ook actief mee. Je maakt je pas echt belachelijk als jij de enige bent die niet verkleed is ;-).  

Als je een afspraak maakt of grens stelt, verantwoord dan ook waarom je dit doet. Zo kunnen ze beter begrijpen waarom je 

deze stelt.  

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

