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EEN DAG UIT HET LEVEN VAN DE GOUDEN POORT 

Door Miranda Brons 

 

Tussen acht en half negen worden de kinderen gebracht. Door de twee juffies worden ze 

hartelijk verwelkomd. Een van de juffies kneedt het brooddeeg. De ander vangt de ouders en 

kinderen op. Het is heel wisselend hoe de kinderen binnen komen. Sommigen komen voorzichtig 

achter papa of mama verschuilt binnen, anderen rennen naar binnen en verkondigen dat ze er 

zijn. De meeste kinderen zoeken een boekje uit en gaan gezellig bij papa of mama op schoot 

lezen. Even een moment van aankomen in de groep en wennen aan de overgang van thuis naar de 

Gouden Poort. Een aantal kinderen kijken hoe juffie het deeg kneedt en helpen graag mee met 

kneden. Sommige kinderen gaan spelen en betrekken papa of mama in het spel. Een enkele keer 

zit een papa of mama in de groep terwijl de kinderen al zo in hun spel zitten dat ze bijna 

vergeten dat ze er nog zijn en ze bijna geen tijd hebben om te zwaaien.  

 

Wanneer om half negen alle ouders vertrokken zijn is het tijd om kabouter Koen uit bed te 

halen en terwijl we zingen “we maken een kringetje…” komt iedereen in de kring. De knuffels 

die de kinderen van huis meegenomen hebben, gaan in de mand of blijven nog heel even bij de 

kinderen die het ‘nodig’ hebben, om later in de mand gelegd te worden. In de kring hebben we 

een vast ritueel. We beginnen met een liedje waarbij we kabouter Koen wakker maken. 

 

“De zon komt op en straalt al snel,  

de mensen worden wakker en wel,  

en ieder gaat nu aan zijn werk, 

blij en sterk. 

Maar eentje die lag nog in bed, 

die sliep maar lekker door. 

Maar eentje die lag nog in bed, 

die sliep maar lekker door. 

Wordt wakker, wordt wakker, 

De zon die is al op. 

Wordt wakker, wordt wakker, 

De zon die is al op… 

Pom, pom, pom, pom, 

Pom, pom, pom, pom.” 

 

Kabouter Koen noemt ieder kindje bij zijn naam en wenst hem of haar een goedemorgen. 

Daarna zingen we liedjes, doen we versjes met bewegingen en vertellen we een verhaaltje met 

veel herhalingen, die aansluiten bij het seizoen of het aankomende jaarfeest.  

De kring wordt afgesloten met een vast liedje: 
 

"Met duimelot, en likkepot, en lange jaap en korte knaap 

En ook dat kleine ding, 

Die zitten, in de kring, 

Die zitten in de kring 

Nu gaan we broodjes bakken en spelen gaan wij” 
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De laatste zin kan aangepast worden aan wat we nog meer gaan doen, bijvoorbeeld buiten 

spelen of binnenspelen. 

 

Een van de juffies maakt broodjes van het deeg. Een schare kinderen verzamelt zich om haar 

heen en terwijl ze met elkaar zingen wordt de bakplaat gevuld.; 

 

“Zeg bakkertje, zeg bakkertje wat doe jij met dat meel, 

Ik maak er mooie bolletjes van en koekjes oh zo veel”  

 

Als de broodjes in de oven zitten om verder te rijzen wordt er door twee kinderen lekker uit 

de kom ‘gesnoept’. 

De andere kinderen gaan vrijspelen waarbij alle hoeken worden benut. Er ontstaan kleine 

verstopplaatsjes, een treinbaan, de mooiste bouwwerken van de blokken, er wordt gesjouwd, 

geklommen, op de paarden gereden, met de dieren gespeeld, in het huisje worden de poppen 

vertroeteld, de kinderen veranderen in kabouters of bloemenkinderen, er wordt thee gezet, 

met de auto’s gereden, een boekje aan elkaar ‘voorgelezen’, de kring wordt ‘na gespeeld’, 

gekeken bij de juffies en vooral veel plezier gemaakt.  

Wij juffies helpen kabouter Koen met het maken van cadeautjes voor de kinderen zoals een 

balletje van vilt. Verder doen we huiselijke klusjes zoals de was vouwen, schoonmaken, 

afwassen, speelgoed repareren of breien. Dit trekt de kinderen ook erg aan. Er zijn altijd een 

aantal kinderen om de juffies heen te vinden die van alles vertellen, vragen of gewoon kijken en 

alles in zich op nemen. Deze bezigheden zijn makkelijk weg te leggen wanneer er geholpen moet 

worden met plassen, veter strikken of mee helpen met een oplossing te vinden, wanneer 

meerdere kinderen tegelijk met iets willen spelen. Soms helpen de kinderen met afwassen of 

schoonmaken. Als een van de kinderen wil tekenen of spelen met de bijenwas, leggen we dat op 

tafel en zit deze binnen de kortste keren vol. De peuters zitten duidelijk in de 

nabootsingsfase, dat is hieraan goed te zien. Terwijl de kinderen zo heerlijk bezig zijn vult de 

ruimte zich al snel met een heerlijke broodgeur. De kinderen die zindelijk zijn gaan plassen 

wanneer ze moeten en de anderen kijken we door de ochtend heen even na op een eventuele 

poepbroek.  

 

Rond half elf wordt de ruimte met elkaar weer in oude staat gebracht, terwijl we zingen: 

 

“Wij gaan opruimen, opruimen gaan wij, 

En de lapjes opgevouwen, 

En de blokken in de mand, 

En de stoeltjes om de tafel, 

Wij gaan opruimen, opruimen gaan wij” 

 

De lapjes worden opgevouwen, de blokken in de mand gedaan, de stoeltjes om de tafel gezet, 

de auto's in de mand, de pannetjes op het fornuis, de boekjes in de kas, alles kan in het liedjes 

meegenomen worden. Voor de kleinste kinderen is het erg aantrekkelijk om op dit moment 

weer iets uit de kast te halen wat net opgeruimd is. Het ziet er allemaal weer zo mooi en 

overzichtelijk uit!  
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Iedereen gaat handen wassen terwijl we het handen- was liedje zingen: 

 

“Handjes wassen, handjes wassen, 

Bij de kraan, bij de kraan, 

Wij gaan handjes wassen,  

Wij gaan handjes wassen 

Goed gedaan, goed gedaan” 
 

Aan tafel eten we fruit en drinken we water. De kinderen die klaar zijn met eten en drinken 

mogen gaan plassen.  

Dan is het tijd om de jassen aan te doen. We gaan altijd naar buiten, ook al regent het. Dan 

trekken we regenjassen en laarzen aan. Soms kunnen we maar even buiten blijven maar meestal 

genieten de kinderen volop van ons speeltuintje. Ze lopen over de paadjes, door de 

wilgentunnels, kijken naar de planten en bloemen, fietsen, vegen, bakken allerlei lekkerheden in 

de buitenkeuken, dekken de tafel in ‘het restaurant’, spelen in de zandbak, rennen, klimmen op 

de berg, glijden van de glijbaan, zingen, spelen met bellenblaas, stoepkrijt en verstoppen zich. 

Wij juffies zijn vaak bezig in de tuin met onkruid wieden, snoeien, vegen, doen een 

kringspelletje met de kinderen, worden regelmatig gestrikt om verstoppertje mee te spelen of 

te bellenblazen en helpen de kinderen daar waar het nodig is. Regelmatig worden we ingezet als 

‘geld inner’ bij een ‘tolweg’. Rond twaalf uur gaan we naar binnen waar we eerst met elkaar het 

voetenveeg liedje zingen. 

 

“Voetjes vegen, voetjes vegen 

Heen en weer, heen en weer, 

Voetjes, voetjes vegen, 

Voetjes, voetjes vegen 

Nog een keer, nog een keer”. 

 

Rond kwart over twaalf wordt er aan tafel gegeten. De tafel is al mooi gedekt met 

broodplankjes, manden met broodjes, beleg en schalen met de theekopjes en theepotten. 

Ieder kind zoekt een plekje uit. Veel kinderen willen graag naast een vriendje of vriendinnetje 

zitten of naast een juffie, dan mogen ze misschien wel helpen met de komkommertjes uitdelen 

of het theezeefje vasthouden! Voor het eten van de broodjes zingen we van de engeltjes: 

 

"Vijf engeltjes hebben gezongen, 

Vijf engeltjes hebben gesprongen, 

De eerste blaast het vuurtje aan, 

De tweede komt met zijn pannetje aan, 

De derde die roert in de brei, 

De vierde doet honing erbij, 

De vijfde zegt nu is het klaar, 

Eet maar kindertjes, 

Eet nu maar... 

Eet smakelijk allemaal!” 
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De kinderen krijgen eerst een broodje met Appelstroop. Als het eerste broodje op is krijgen 

ze een stukje komkommer en kunnen ze om nog een broodje vragen. Hierbij kunnen ze kiezen 

uit Amandelpasta of Appelstroop. De meeste kinderen eten twee en een half broodje. Het is 

leuk om ze te zien genieten van de broodjes en even te zien bijkomen van het spelen. Sommigen 

zitten nog vol verhalen en kunnen bijna niet stoppen met vertellen, anderen dromen even weg 

of zitten stil te eten. Vaak doen we een muziekdoosje aan zodat we even in rust kunnen eten. 

Als iedereen gesmuld heeft van de lekkernijen zingen we “Schuitjevaren, theetje drinken…” 

voor het drinken, terwijl twee kinderen de juffies mogen helpen met het vasthouden van het 

theezeefje. Als iedereen zo’n beetje klaar is met eten en drinken danken we met z’n allen. De 

kinderen die nog niet klaar zijn eten en drinken rustig verder terwijl de andere kinderen nog 

even een mogen spelen op de gang, een boekje mogen lezen of spelen met bijenwas. 

 

 Om 13.00 uur gaan we in de kring. Er worden nog wat liedjes gezongen en versjes gedaan voor 

kabouter Koen iedereen gedag zegt. Aan de hand van een vast liedje wordt kabouter Koen weer 

in bed gelegd: 

 

“Slaap maar Koentje, slaap zacht, 

Ik zal wachten tot je slaapt, 

En met duizend kleine engeltjes teer, 

Ik blijf bij jou toch telkens weer, 

Slaap maar Koentje slaap zacht. 

 

En wij dekken jou lekkertjes toe, 

En wij dekken jou lekkertjes toe, 

Goede nacht, goede nacht, 

Wij wensen jou een goede nacht”. 

 

We zeggen als afsluiting allemaal “tot de volgende keer allemaal”. Daarna komen de knuffels 

die de kinderen meegenomen hebben weer uit de mand en eventuele tekeningen.  

 

Als de deur om 13.15 uur open gaat kijken de kinderen vol verwachting of ze papa, mama, opa, 

oma of de oppas zien. Sommigen kunnen niet wachten tot papa of mama bij ze zijn en rennen er 

enthousiast op af. Een enkeling is zo moe gespeeld dat het even duurt voor ze door hebben dat 

mama of papa voor ze staan. De juffies worden vrolijk dag gezegd en de heerlijke ochtend op 

de Gouden Poort is weer ten einde. 

 

Tot de volgende keer! 
 


