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Groeien door doen

Deze dagen geef ik workshops voor kinderen en docenten op een basisschool in Deventer. In kartonnen dozen
bouwen ze maquettes voor het nieuwe plein met takjes,
schors, steentjes en bloemen. Een feestje weer! Maar ik
zie ook aarzelingen.
Zijn de workshops niet te moeilijk voor de kleuters?
Wij denken van niet en gaan aan de slag. De kleuters
spelen een dag in het bos. Ze kijken foto’s en filmpjes
van groene speelplekken en dan maken ze een maquette. Wat blijkt, ze kunnen het best: huisjes met schelpen,
mooie plekken met bloemen, verstop- en waterspeelplekken, schatten en bamboebosjes. Dozen vol prachtige ontwerpen. Als ik doorvraag vertellen ze enthousiast over hún droomplein. Ouders van andere kleuters
vragen of hun kind ook een maquette mag maken.
De docenten mogen ook een maquette maken. Een juf
twijfelt, dit kan ze niet. Ik moedig haar aan. Na enige
aarzeling krijgt ze de smaak te pakken en na een half
uur heeft ze een prachtig groen plein ontworpen.
Mijn gedachten dwalen af. Ik denk aan kinderen van
een kinderdagverblijf op bezoek in natuurspeelplek ‘De
Takkenbende’ in Deventer. De kinderen klauterden met
veel plezier over een parcours van liggende boomstammen. Als het te moeilijk was, sloegen ze een stukje van
het parcours over en gingen verderop weer verder. Ze
herhaalden dit totdat het wel lukte. De juffen die mee
waren, spraken hun verbazing uit: ‘dat de peuters dit
allemaal konden hadden ze niet verwacht’.
Pas sprak ik iemand die van mening was dat je kinderen van de onder- en middenbouw beter geen snoeischaar kon geven: “Veel te gevaarlijk!” Ik vertelde van
de maquetteworkshops op de basisschool met zand,
takjes én snoeischaar, en dat dat goed gaat. Deze dagen
merk ik dat sommige kinderen voor het eerst een snoeischaar in handen hebben. Dat er scharen zijn speciaal
voor takken? Dat is nieuw. Ze gaan er behoedzaam mee
om en vinden het prachtig. Eén jongen is zo enthousiast
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dat hij na afloop komt vragen waar hij zo’n schaar kan
kopen.
Wat kinderen kunnen is soms lastig in te schatten. Maar
het is mooi om te zien wat ze allemaal kunnen als ze de
kans krijgen. En zelfs wat een juf allemaal kan! Ik ben
trots op deze kinderen en juf. Maar beter nog: zij zijn
ook trots. Zij hebben iets nieuws geleerd en zijn weer een
stukje gegroeid!
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