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In dit artikel ‘Een rondje met een gat erin’ staan 

drie activiteiten rondom één materiaal: de zwem-

band. Dit past bij het katern ‘Reuzen en kabou-

ters’ en is een uitbreiding bij de activiteit ‘Op een 

grote paddenstoel’, waar gewerkt wordt met (het 

opblazen en laten leeglopen van) een strandbal. 

Doordat een zwemband verbonden kan worden 

aan spelen in het water, zijn de activiteiten in dit 

artikel goed uit te voeren in de zomer als toevoe-

ging op het thema ‘Oef wat warm!’.

Jonge kinderen kijken met een open en nieuws-
gierige blik naar de wereld. Op de meest uiteen-
lopende en verrassende manieren gebruiken zij 
 materialen in hun spel. Als volwassenen denken we 
vaak: hoe verzinnen ze het! Hun manier van (be)den-
ken is oorspronkelijk en origineel. Het talent van 
 ieder jong kind is verbeeldingskracht. Door vorme-
loos materiaal aan te bieden, wordt de creativiteit 
van kinderen gestimuleerd. Ze geven er zelf een 
 betekenis aan. In dit artikel worden ook andere 
 manieren aangereikt om de natuurlijke  verbeel-
dingskracht aan te wakkeren. Bijvoorbeeld door 
 vertraging aan te brengen in het aanbieden van 
 materiaal. Er wordt daarom een zwemband 
 aange boden die nog niet is opgepompt. Dat platte, 
slappe rondje met een gat erin is voor kinderen reuze 
 interessant om te onderzoeken en mee te experi-
menteren. Door er vervolgens samen lucht in te 
 pompen, zien de kinderen met eigen ogen dat wat 
plat en slap was, ineens bol en stevig wordt. Dat lokt 
weer ander spel en andere verbeelding uit. De 
 activiteiten dienen in volgorde van dit artikel 
 uitgevoerd te worden. Er zit een opbouw in: het 
 stapelen van  ervaringen met het materiaal, de 
 zwemband. De  beperking in materiaal helpt om tot 
 creativiteit te  komen.

Auteurs: Wieteke Hassing en Mignon van Ophuizen (van Artisjok & Olijfje)

Een rondje met een gat erin
Het talent van ieder jong kind is verbeeldingskracht
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Activiteit 1: Een rondje met een gat, wat is dat?

Doel De kinderen verkennen, spelen en verbeelden met lege zwembanden.
De kinderen onderzoeken een luchtpomp. 

Wie Wat Waar Wanneer Nodig

0 - 4 jaar Begeleid spel in  
kleine of grote 
groep

In het speel-
lokaal of in de 
groepsruimte 

Als ochtend- of 
middagactiviteit

• Een luchtpomp voor de 
 zwembanden

• Zwembanden

Voorbereiding
1. Verzamel voor ieder kind een zwemband.
2. Zorg voor een luchtpomp.
3. Laat de zwembanden leeg. Het opblazen is een 

 onderdeel van de activiteit.

Uitvoering
1. Leg de niet-opgeblazen zwembanden neer in de 

ruimte.
2. Laat de kinderen op eigen initiatief op de zwem-

banden afkomen.
3. Volg het spel van de kinderen met de lege zwem-

banden. Wat doen ze ermee? Wat kan het allemaal 
zijn en worden?

4. Verwoord wat de kinderen actief met jou willen 
 delen. Bijvoorbeeld: ‘Wat heb jij een grote ketting 
om!’ of ‘ Jij hebt een mooie bodywarmer aan!’.

Uitbreiding baby’s
Doordat de zwembanden leeg zijn, zijn ze goed 
 hanteerbaar voor de baby. Baby’s hebben oog voor 
details en gaan met hun vingertjes en mond ver-
kennen. De aandacht zal waarschijnlijk vaak uitgaan 
naar het ventiel met het dopje van de zwemband.

Uitbreiding 1 - 4 jaar
5. Pak de luchtpomp erbij. Onderzoek en ontdek 

 samen met de kinderen wat het is en hoe het werkt. 
Sommige kinderen zullen de luchtpomp herken-
nen van het oppompen van een fietsband of een 
luchtbed. Benoem na het ontdekproces pas dat het 
een luchtpomp is.

6. Laat de kinderen die dat willen, de lucht uit de 
pomp voelen op hun arm, in hun haren of op hun 
hand. Hoe ervaren de kinderen dit? Hoe voelt het? 

Vraag aan de kinderen: Wie kan er net zoals de 
luchtpomp lucht uitblazen?

7. De kinderen verbeelden dat ze een luchtpomp zijn. 
Met hun mond blazen ze lucht in en uit en met hun 
armen en handen maken ze op-en-neergaande 
 bewegingen.

8. Vraag aan de kinderen: Wat kunnen we allemaal 
 opblazen met de luchtpomp? Kom uiteindelijk tot 
het idee om de zwembanden op te pompen. Vraag 
aan de kinderen: ‘Hoe moet dat dan?’. Laat de 
 kinderen wijzen, vertellen en voordoen hoe met 
een luchtpomp een zwemband opgepompt kan 
worden.
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Afsluiting
Pomp de zwembanden allemaal op en laat de kinde-
ren er vrij mee spelen. Observeer het spel van de 
 kinderen met de zwembanden. Wat doen de kinderen 
ermee? Wat kan het allemaal zijn en worden? Hier 
wordt verder op ingegaan bij de volgende activiteit: 
‘Een zwemband bij de hand’. Verzamel de zwem-
banden en sluit de activiteit af. Laat de zwembanden 
opgeblazen!

Tips voor verwerking  

Eigen handelen
Neem de tijd om stil te staan bij de niet-opgeblazen zwemband. Besteed hier samen met de kinderen 
 aandacht aan. Geef kinderen de kans om hiermee een ervaring op te doen en geef ruimte aan het eigen 
onderzoeksproces.

Prentenboek: De krokodil die niet van water hield
Gemma Merino, 
Lemniscaat (2014)
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Voorbereiding
• Plaats de opgeblazen zwembanden in een kring.

Uitvoering
1. Laat de kinderen in de kring in een zwemband 

staan. Elk kind doet de zwemband vervolgens aan 
om zijn of haar middel. Speel met de kinderen dat 
ze gaan zwemmen. Maak op de plek zwembewe-
gingen met de armen. Varieer met de bewegingen: 
zwem snel, langzaam, met de ogen dicht, op de 
kop, naar beneden enzovoort. Of volg de zwem-
bewegingen die de kinderen zelf maken. Vaak 
 reiken de jongste kinderen onbewust andere 
 ideeën aan in hun handelen met de zwemband. 
 Bijvoorbeeld: een raampje, een zon, een maan 
 enzovoort. Ga hier dan op in met ondersteunende 
bewegingen en een liedje, zoals: 

 Een bootje: De kinderen zitten in de zwemband en 
peddelen met de handen. 

 • Zing het liedje Schuitje varen, theetje drinken
 

 Een bedje: De kinderen krullen zich op in de 
 zwemband en doen de ogen dicht.

 • Zing het liedje Slaap, kindje slaap
 
 Een maan: De kinderen hebben de zwemband voor 

zich liggen en volgen met hun hand de  ronde vorm 
van de zwemband.

 • Zing het liedje De maan is rond 
 
 Een wiel: De kinderen lopen achter elkaar aan en 

rollen de zwemband als een autoband.
 • Zing het liedje De wielen van de bus

2. Maak samen met de kinderen een toren van alle 
zwembanden en zing daarbij het liedje Torentje 
bussekruit. Hoe hoog kan de toren worden? Nodig 
een kindje uit om de toren omver te gooien. Herhaal 
zo vaak als het kan of zolang er enthousiasme is bij 
de kinderen. 

Afsluiting
Laat de kinderen vrij spelen met de zwembanden. 

Activiteit 2: Een zwemband bij de hand

Doel Het spelen en verbeelden met opgeblazen zwembanden

Wie Wat Waar Wanneer Nodig

1 - 4 jaar Begeleid spel in 
kleine of grote 
groep 

In het speel-
lokaal of in de 
groepsruimte

Als ochtend- of 
middagactiviteit 

• Voor ieder kind één of meerdere 
opgeblazen zwembanden.

• Bij 3+: boek Boer Boris gaat naar 
zee.
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Uitbreiding 3+
Speel met de oudere peuter het verhaal na van Boer 
Boris gaat naar zee. Breng alle 3+ peuters samen en 
geef ieder kind een opgeblazen zwemband. Door-
loop samen de volgende momenten:
 
•  Slapen en opstaan
 De kinderen slapen in de zwemband en worden 

erin wakker. Opstaan! We gaan naar zee en nemen 
onze zwemband mee! Hoe nemen de kinderen de 
zwemband mee? Onder de arm? Of door erin te 
stappen? Welke verschillen zijn er?

•  In een stoet met de tractor naar zee
 Laat de kinderen zelf een tractor maken van de 

zwemband, bijvoorbeeld als een stuur of als een 
tractorband. Welke ideeën hebben de kinderen 
nog meer? Kunnen de kinderen achter elkaar lopen 
in een stoet?

•  Bij de zee: zwemmen en bouwen
 De kinderen gaan zwemmen met de zwemband! 

Bouw daarna samen met de kinderen een zand-
kasteel van alle zwembanden. Is het mogelijk om 
even in het kasteel te zitten?

•  Naar huis
 De kinderen rijden weer met de zwemband als een 

tractor! We zijn thuis. De kinderen gaan lekker 
 slapen in de zwemband. Leg eventueel een 
 dekentje over hen heen.

Afsluiting
Lees tot slot het boek Boer Boris gaat naar zee voor.

Tips voor verwerking
Boeken met kinderliedjes die gezongen kunnen 
worden bij het spelen met de zwemband:

Eigen handelen
Bied deze activiteit niet aan op de groep zelf, waar andere sterke prikkels zijn, maar ga naar een neutrale 
ruimte zoals een speellokaal. Op die manier breng je meer focus aan in de activiteit en leer je de kinderen 
zich beter te concentreren.

Prentenboek: Boer Boris gaat naar zee
Ted van Lieshout & Philip Hopman
Gottmer (2013)

Prentenboek: Alles in de wind
Mies van Hout, 
Lemniscaat (2013)

Prentenboek: Daar buiten loopt een schaap
Mies van Hout, 
Lemniscaat (2012)

Prentenboek: Op een grote paddenstoel
Mies van Hout, 
Lemniscaat (2010)
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Voorbereiding
1. Verzamel de grote fleecedekens. Vraag dit even-

tueel aan ouders. 
2. De materialen ‘zachte ballen’, ‘poppen/knuffels’, 

‘grote fleecedekens’, ‘peutertafels’ worden steeds 
apart aangeboden in deze activiteit. Deze activi-
teit kan dus vier keer uitgevoerd worden.

3. Plaats in de ruimte de zwembanden en één van de 
materialen: zachte ballen, poppen/knuffels, grote 
fleecedekens of peutertafels.  

Uitvoering
1. Laat kinderen op eigen initiatief afkomen op de 

materialen. 
2. Volg het spel van de kinderen met het materiaal. 

Wat doen de kinderen ermee? 
3. Suggesties:
 •  Met de zachte ballen: lukt het de kinderen deze 

in de zwembanden te gooien? Of kunnen ze een 
bal vangen met de zwemband die op de grond 
ligt?

 •  Met de poppen/knuffels: ontstaan er bedjes? Of 
nestjes? Zet wat poppen/knuffels in de zwem-
band en laat ze verdwijnen door er meerdere 
 banden op te stapelen. 

 •  Met de grote fleecedekens: verstop wat zwem-
banden onder de dekens. Er ontstaat een land-
schap met ringen. De kinderen onderzoeken het 
landschap.

 •  Met omgekeerde peutertafels: wat doen de 
 kinderen met de poten van de tafel en de zwem-
banden? Gaan ze stapelen? Of maken ze een auto 
of een boot?

Uitbreiding baby’s
Speel met de baby terwijl deze op de grond zit, door 
de zwemband langzaam over de baby heen te doen. 
De baby zit nu in de zwemband. Verwoord op ver-
schillende manieren wat je doet, zoals: nu is de 
zwemband hoog en nu is ie laag of De zwemband is 
nu boven jou, nu is de zwemband om jou heen en zit je 
erin! Gebruik bij het woord ‘hoog’ een hoge toon in je 
stem en bij ‘laag’ een lage toon. Baby’s die al kunnen 
kruipen, kunnen door de opening van de zwemband 
kruipen. Houd de zwemband rechtop zodat er een 
mini-tunneltje ontstaat. Moedig de baby aan om er 
doorheen te bewegen.

Activiteit 3: Iets erbij, iets erin, iets erop, het spelen houdt niet op!

Doel De kinderen creëren met vier materialen.

Wie Wat Waar Wanneer Nodig

1 - 4 jaar Begeleid spel in 
kleine of grote 
groep  

In het speel-
lokaal of in de 
groepsruimte

Als ochtend- of 
middagactiviteit 

• Opgeblazen zwembanden
• Zachte ballen
• Poppen/knuffels
• Grote fleecedekens
• Peutertafels
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Eigen handelen
Tijdens deze activiteit wordt er gestapeld met het aanbieden van het aantal materialen. Eerst was het al-
leen de zwemband, pas nu komt er één materiaal bij. De activiteit kan nog verder worden gestapeld door 
hierna bijvoorbeeld twee materialen aan de zwemband toe te voegen, zoals de ballen en fleecedekens. 
Hiermee diep je de verbeeldingskracht van de kinderen uit.

Tips voor de verwerking
Boeken waarbij een (fiets)band leegloopt en weer 
opgeblazen wordt:

Prentenboek: Eend op de fiets
David Shannon, 
Lemniscaat (2014)

Prentenboek: Ga toch fietsen!
Joukje Akveld, 
Querido (2014)

Prentenboek: Kasper de fietsenmaker
Lars Klinting, 
Veltman Uitgevers B.V. (2005)

Afsluiting
Tegen het einde van de activiteit laten de kinderen 
de zwembanden leeglopen. Hierbij hebben de 
 kinderen hulp nodig. Hoe laat je een zwemband 
leeglopen? Wat moet je dan allemaal doen? Wat 
voel je dan?


