Albertje Koekoek – Iden tekst en foto’s

De loper en zijn hulpje
Sinds enige tijd help ik op de school van mijn kleinkinderen
tijdens de lessen ‘talentontwikkeling’, om de kinderen te
helpen hun talenten te ontdekken. Talentontwikkeling is
ingedeeld in blokken van drie keer een uur, inclusief
beginnen en opruimen. Kantklossen is een van de
mogelijkheden. Er zijn kantklosmaterialen verzameld en ik
ben begonnen met 12 kinderen uit groep 4 t/m 7.
Ze hadden op school geen idee wat kantklossen inhield,
maar de juf had wat op internet gekeken en toen kon het
feest beginnen.
Groep
Twaalf kinderen? Moet kunnen, dacht mijn dochter. Ze heeft
geholpen en ook al aardig bijgeleerd. De kinderen uit groep 4
en 5 klossen ‘rupsje nooit genoeg’ en de kinderen uit groep 6
en 7 een ‘boekenwurm’. Met oogjes. Spannend.
Een groep van twaalf kinderen is wel erg groot en zeker als ze
ook van verschillende leeftijden zijn. Nu klos ik met
maximaal acht kinderen. De een lukt het wat beter dan de
ander, maar de meesten vinden het leuk. Ze willen nog wel
een blok. Dat wordt dan een kwal of een vogel in netslag
(halve slag), ook weer met een oog. Een vriendschapsbandje
met een lint vinden ze ook leuk.
Cadeaumand
De juf van groep 3 krijgt binnenkort een baby. De kinderen
mogen een mand vullen met zelfgemaakte cadeautjes. Kaya
klost een slofje en een slabbetje in netslag (halve slag) in roze.
Woensdagmiddag, kind in paniek: ’Oma, het is niet goed,
waar is het hulpje?’ Ik snapte niet wat ze bedoelde met
‘hulpje’. ‘Ja’, zei Kaya, ’ze zijn toch altijd met z’n tweeën? De
loper krijgt nu toch elke keer een ander hulpje?’ Tsja,
duidelijker kan het niet, elke slag bestaat altijd uit twee keer
twee klosjes.
					

Het cadeau van Kaya voor de kraammand
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De kinderen uit groep 3 aan het werk
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