Een dag op kinderdagverblijf De Vliegwereld zit vol verrassingen en vraagt een
levendige fantasie van de pedagogische medewerksters.
Zo start de dag met het binnenstromen van alle kinderen. Een peuter van 2 jaar oud
draagt vol trots een meegebrachte brandweerhelm op zijn hoofd. Hij vertelt samen met
zijn mama dat hij thuis naar brandweerman Sam had gekeken. En nu was hij ook
brandweerman. De leidster haakt vervolgens feilloos in op de fantasiewereld van de
peuter. Misschien kunnen we vandaag wel een brandweerauto maken? De peuter zwaait
vrolijk naar mama en gaat samen met de leidster op onderzoek uit. Wat kunnen we
allemaal gebruiken om een brandweerauto te maken en welke kinderen hebben hier ook
wel oren naar? Een groepje van 3 peuters staan al enthousiast om de peuter met de
brandweerhelm heen.
Er worden grote kartonnen tevoorschijn gehaald. De kinderen bedenken samen wat er
allemaal nog meer nodig is, zoals een ladder, een brandweerslang, een stuur, wielen, een
deurtje, en rode verf. Terwijl de leidster van lange buizen en kartonnen rollen een
brandweerladder in elkaar knutselt, gaan de kinderen aan de slag met kwasten en rode
verf. Ze verven de ladder en kartonnen mooi rood. Twee peuters knippen rode stroken en
beplakken hiermee de kartonnen.
Na een uurtje gezellig samenwerken met 4 enthousiaste peuters en de leidster staat er
in de hal van het kinderdagverblijf een prachtige zelfgemaakte brandweerauto, die
helemaal passend is bij de belevingswereld van de 2-jarigen. Een peuter komt zelfs met
de opmerking dat de leidster met het gevaarlijke juffen-mes maar een deur in de
brandweerauto moet maken. Zo kunnen de peuters echt in de brandweerauto. De
tuinslang doet dienst als brandweerslang. Met papier wordt nog een mooi vuur gemaakt
om te blussen. De hoepels worden de wielen en een kartonnen bordje wordt het stuur.
Brandweerman Sam neemt plaats in zijn brandweerauto. Wat hebben we plezier!

