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DE DECEMBERMAAND

FEESTEN VIEREN

met elkaar

Wat is jouw mooiste herinnering aan een feest uit je jeugd? Welk feest vierden jullie en wat
betekende dit voor jou? Welke herinnering wil jij de kinderen uit je groep meegeven aan de
feesten die we vandaag de dag vieren? Het zijn vragen die je in je team kan bespreken om je
samen voor te bereiden op het vieren van de feestdagen voor het komend seizoen.
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H

et lijkt alsof het allemaal steeds ingewikkelder wordt
met feesten vieren. De discussies over Zwarte Piet, de
tradities en feesten uit diverse culturen… ze roepen
veel vragen op. Het daagt ons ook uit om met elkaar in gesprek te
gaan: wat willen we kinderen meegeven bij het vieren van een
feest? Waar draait het om? We willen dat het een feest wordt voor
ieder kind en dat iedereen in de groep zich verbonden voelt met
elkaar. Dat is onze pedagogische taak. Als we die voor ogen houden, wordt het al minder ingewikkeld.
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HERINNERINGEN
Een goede voorbereiding begint met goed overleg. Met je
team, maar ook met ouders. Organiseer een gesprek en
vraag iedereen om een persoonlijke ervaring te vertellen
met het vieren van bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest. Wat
is je mooiste herinnering? Voor veel kinderen is dat de
magie van de geheimzinnige sfeer rond dit feest. Hoe
weet Sinterklaas wat ik graag wil hebben en hoe komen
die cadeautjes bij mij? Wat staat er in dat grote boek van
Sinterklaas? Maar er kunnen ook negatieve ervaringen
bovenkomen, bijvoorbeeld dat je als kind bang werd gemaakt
voor Sinterklaas of dat je werd uitgescholden voor Zwarte Piet.
Dat willen we niet, dat botst met onze pedagogische taak.

SAMEN EEN GOEDE VORM ZOEKEN
Zo’n gesprek over onze herinneringen maakt duidelijk dat er
verschillen bestaan. Iedereen beleeft het feest anders en ieder
gezin viert het op z’n eigen manier. Samen kan je op zoek gaan
naar een vorm waarin iedereen zich op z’n gemak voelt en die de
onderlinge verbondenheid versterkt. Eigenlijk is er niet één goede vorm om een feest te vieren, want feesten veranderen door de
jaren heen. Het Kerstfeest draaide vroeger om de geboorte van
Christus, maar vandaag de dag gaat het voor veel mensen om de
gezelligheid en warmte van het samenzijn in de koude winter, de
lichtjes in het donker. Houd dus niet te strak vast aan je eigen
ideeën, maar stel je open voor andere vormen.

TIPS VOOR ACTIVITEITEN
> Een leuke activiteit in deze tijd is het inpakken en
geven van cadeautjes. Maak een hoek waar kinderen
zelf kunnen rommelen met doosjes en pakpapier,
touw, lint en plakband. Ze kunnen zelf ‘cadeautjes’
voor elkaar maken.
> Je kan ook een tafel maken met kaarten, stempels,
plaatjes, postzegels en enveloppen waar de kinderen
hun eigen kaarten kunnen maken.
> Buitenspelen en bewegen is in deze tijd extra belangrijk. Een spannende activiteit is om de kinderen met
kleine fietslampjes in het schemerdonker buiten te
laten spelen.
> Vind je het moeilijk om een alternatief voor de traditionele Pietenknutsels te bedenken? Laat kinderen zich
op hun eigen manier verkleden als ‘vrienden van Sinterklaas’. Met de grotere kinderen kan je ook maskers
maken die ze opzetten. Doe dit nog niet met de baby’s en peuters: die kunnen er bang van worden.

SPANNENDE TIJD
Voor veel kinderen is de decembermaand een spannende tijd.
Baby’s zijn gevoelig voor spanningen en drukte om zich heen.
Voor de babygroep moet je de prikkels van de feesten daarom
een beetje temperen: niet te veel knutsels, schallende Sinterklaasliedjes of in- en uitloop op de groepen. Peuters en kleuters
kunnen helemaal opgaan in het verhaal van Sinterklaas: het is zo

spannend voor ze, dat ze er soms niet van kunnen slapen. Probeer een sfeer van onderlinge verbondenheid in je groep te creëren, door samen te zingen of verhaaltjes te lezen, afgewisseld
met actieve bewegingsactiviteiten. Geef kinderen de ruimte om
zelf met knutsels, boeken, tekeningen en verkleedkleren aan de
slag te gaan. En luister ook naar hun ideeën: wat vinden zij leuk
om samen te doen met het feest?

TIPS VOOR VOORBEREIDINGEN
> In Samen verschillend. Pedagogisch kader diversiteit
in kindercentra 0-13 jaar van Anke van Keulen en Elly
Singer vind je veel informatie over omgaan met
verschillen in de kinderopvang.
> Als voorbereiding op de decemberfeesten
brengt iedereen het favoriete kinderboek of verhaal mee uit de eigen kindertijd. Met het bijbehorende gerecht: van warme chocolademelk tot
gefrituurde ‘laktes’(aardappelpannenkoekjes).
> Sfeervolle kinderboeken voor herfst en winter:
Sint Maarten en het beertje van M. Dusikova
(De Vier Windstreken, 2006) en Het boompje
van Loek Koopmans (Christofoor, 2008).

ONTSPANNEN BLIJVEN
Ook voor pm’ers is de decembermaand een drukke tijd. Hoe zorg
je ervoor dat je zelf niet gestrest raakt? Allereerst door een rustige
opbouw en afbouw van de feesten. Half november komt Sinterklaas (hopelijk) in het land, dan heb je drie weken om met de
kinderen naar het feest toe te leven. Begin klein en breid de activiteiten stap voor stap uit, zo raak je niet uitgeput nog voordat
het feest begonnen is. Op 7 december vertrekt Sinterklaas weer
naar Spanje. Begin dan niet direct met de voorbereiding van het
volgende feest, maar neem de tijd om met de kinderen na te
praten over hun ervaringen en ‘Dag Sinterklaasje’ te zingen.
Probeer met je collega’s ook even pas op de plaats te maken en
een gezellig moment van samenzijn te vieren. Dan stap voor stap
naar het volgende feest, in een sfeer van onderlinge gezelligheid
en verbondenheid. <
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