Pedagoog Inge van Rijn deelt ieder nummer een gesprek
dat zij met een pedagogisch medewerker voerde.
Deze maand: Lekkerbekken en miezemuizen.
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‘Zou je de groep kunnen splitsen?’
‘We hebben maar een tafel.’

‘Ja, maar ik wil niet dat er met eten
wordt gespeeld.’

‘Stel je voor dat je er een bij hebt…’
‘Maar het eten is toch een groepsmoment? En aan een eigen tafel gaan die
snelle eters elkaar nog meer opjutten.’

‘Oké, geef ze plakjes komkommer op
hun bord en vraag in hoeveel stukjes
ze dat kunnen snijden.’
‘Leuk idee, maar ik heb er nog tien aan
tafel zitten hè?’

‘Je kan ze ook meer zelf laten doen,
zoals brood smeren…’
‘Ik wil geen messen op tafel!’
‘Waar ben je bang voor?’
‘Straks gaan ze met die messen zitten
klieren en moet ik nog meer politieagentje spelen.’

‘Met deze peutergroep is het zo lastig
aan tafel! Wolf en Gijs proppen in notime hun boterham naar binnen en
Luna zit een kwartier naar ieder stukje
te kijken voordat ze het in haar mond
stopt. Dus Wolf en Gijs moeten steeds
wachten en gaan dan zitten klieren.’

‘Geef ze de kans om het te leren. Laat
zien hoe het moet en spreek je vertrouwen uit.’
‘Oké, stel dat het werkt, dan nog hebben
ze in drie tellen hun boterham op.’
‘Geef ze een halve boterham en dan
wat groente.’
‘Wolf lust geen groente.’

‘Zeven per tafel. Dus vijf anderen, die
help jij met zelf smeren.’
‘Ik ben bang dat ze dan niet aan eten
toekomen.’
‘Kinderen leren sneller dan je denkt.
Als jij het op hun mesje doet, smeren
ze het zelf uit. Het hoeft niet direct
perfect te gaan.’
‘Veel kinderen lusten geen smeersels,
ze willen liever plakjes kaas of worst.’
‘En jij?’
‘Nou, ik ben op dieet, ik mag geen koolhydraten, dus ik eet salades.’

‘Heel lastig, hoe ga je daar mee om?’
‘Dan zeg ik dat ze moeten wachten tot
iedereen de eerste boterham op heeft.’

‘Hoe ben je daar achter gekomen?’
‘We hadden een keer kleine tomaatjes,
die liet hij over de tafel rollen.’

‘Prima, dan ben jij hun voorbeeld met
groente eten! Plakjes wortel en komkommer; likje bietenspread of wortelspread erop. Heerlijk!’
‘Grapje… meen je dat echt?’

‘Hoe lang duurt dat?’
‘Te lang. Ik blijf het maar herhalen.’

‘Je moet kinderen tijd en ruimte geven
om nieuwe dingen te leren kennen.’

‘Ja, ook voor Luna. Je zal zien: verandering van spijs doet eten!’
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