
 

 

Een dag op de dreumesgroep Elfjes 
SKSG Mirakel 

Maakt je baby binnenkort de stap naar deze nieuwe groep, dan ben je als ouder vast benieuwd 

hoe een dag op de Elfjes eruit ziet. Een nieuwe groep is vaak een beetje spannend voor de 

kinderen en ook voor jullie, als ouders. Gelukkig staat de deur van de Vuurvliegjes en de Elfjes 

vaak open en zijn de kinderen hier een beetje bekend. Dit verhaal is een kleine observatie van 

een kindje die voor het eerst naar de Elfjes groep gaat.  

 
Mijn eerste dag op de Elfjesgroep 

Langzaam schuifel ik de groep op. Een beetje onzeker kijk ik rond. Ik kom hier wel vaker op deze groep 

als de deuren open staan vanaf de Vuurvliegjes. Best spannend altijd! De kinderen zijn hier wat groter 

en kunnen al beter lopen en rennen. Langzaam kom ik verder de groep op. De juf zit hier op de grond. 

Er zitten andere kinderen om haar heen. Nieuwsgierig ga ik er op af. Hé, die juf ken ik, die heb ik al 

veel vaker gezien. Die is altijd best aardig voor mij. Maar de kinderen eromheen zijn best groot. In 

haar hand heeft ze een boek, ze leest voor en laat ons de plaatjes zien. Waar wijzen de andere 

kinderen naar? Ik zie het niet zo goed. De juf komt nu wat dichter bij mij en laat het plaatje zien. Het 

is een vogeltje zegt de juf. Hé dat woord ken ik, dat heb ik eerder gehoord.  

 

Mijn aandacht word getrokken door het geschuif van spullen uit een andere hoek. Ik ga op onderzoek 

uit. Een kindje staat met iets in de handen wat ik mijn mama ook wel eens zie doen in de keuken. Dan 

krijg ik vaak eten. Ik trek een pannetje uit de kast, misschien kan ik het zelf ook wel. Dit is een 

keukentje! Ik zie veel eten liggen in de kast. Ik probeer het in mijn mond te doen maar dit smaakt vies 

en het is hard. Ik stop het terug in de kast. Het deurtje kan open en dicht, open en dicht. Dat is 

grappig, hij maakt ook geluid als ik hem dicht doen. Auw! Mijn vingers komen er tussen, daar schrik ik 

van. Ik huil even maar gelukkig word ik snel getroost door de juf. De pijn is al weer over en ik zie nu 

echt eten op de hoge tafel staan. 

 

Ik word in een stoel gezet. Deze stoel staat ook altijd op de andere groep dus die ken ik wel. We eten 

verschillende stukjes fruit. Maar de bekers hier zijn anders. Sommige bekers ken ik, daar krijg ik nu 

ook uit te drinken. Maar de beker van mijn buurman is zwaar en ik zie het water er door heen. Dat is 

grappig, ik probeer hem te pakken. Oh mislukt! We gaan zingen. Die beker graaien bewaar ik voor 

later. Liedjes zijn nu even leuker. Ik hoor de liedjes en zie de kinderen om mij heen er bewegingen bij  

maken met hun handen en voeten. Sommige kinderen zingen zelfs mee met de juf. In het liedje slaan 

de kinderen met hun handjes op de tafel, hé dat kan ik ook! Dat is leuk…….. lawaai maken! Vol 

enthousiasme kijk ik om me heen. Deze groep is misschien best spannend maar ook erg leuk! Bij een 

ander liedje hoor ik de namen van de kinderen, ze zegt ook mijn naam en ik krijg een washandje. Het 

washandje is nat. Ik kijk om me heen, wat moet ik hier mee doen? Sommige kinderen maken hun 

gezicht er mee schoon, de andere kinderen stoppen hem in die grote zware drinkbeker, wat zal ik er 

mee doen? Oh, daar is de juf al weer naast me, ze vertelt dat ze mij gaat helpen om mijn gezichtje 

schoon te maken. Bah, ze gaat met zo’n natte doek over mijn wangen. Laat me lekker spelen, dit vind 

ik niet leuk.  

 

Als ze me bij de tafel weg haalt, ga ik opnieuw op onderzoek uit. Daar staan hele grote auto’s in de 

hoek. Ik probeer er één te pakken, die dat jongetje daar heeft is een mooie. Oh, het jongetje word boos 



 

 

op mij. Dat wil ik niet, ik wil alleen maar de auto. De juf geeft me een andere auto. Oh, deze is ook 

heel mooi. In de doos ernaast liggen nog meer auto’s, ik duw de doos omver. Nog meer auto’s! Al snel 

komen er meer kinderen om me heen zitten. Ik kijk wat ze doen met de auto. Soms probeer ik een van 

de andere kinderen te pakken maar dat lukt niet, de andere kinderen zijn net wat sneller. 

 

De juf roept mijn naam en ik word opgehaald. Ik mag op een trappetje klimmen. Dat is stoer, dat kan 

ik zelf, al is het soms wat moeilijk. Maar als het niet lukt helpen ze mij. Op het aankleedkussen krijg ik 

een schone luier. De juf kletst gezellig met me, maakt grapjes en vertelt wat ze gaat doen. Ik probeer 

terug te praten. Ze snapt me niet, want ik krijg mijn vertrouwde slaapzak aan en ik wil nog helemaal 

niet naar bed. Oké, ik ben wel erg moe van alle indrukken en ontdekkingen, maar ik heb echt geen zin. 

Gelukkig krijg ik mijn lieve knuffeltje mee en ik ga een rustige slaapkamer in. Ik word in het bedje 

gelegd en krijg een liefdevolle aai over mijn bol, welterusten en tot straks zegt de juf. Als je wakker 

wordt kom ik je weer uit bedje halen. Eigenlijk wil ik wel even mopperen, omdat de juf weer verder 

gaat spelen met het leuke speelgoed. Maar stiekem ben ik ook wel een beetje moe. Snel val ik in slaap 

en droom ik over alle leuke dingen die ik heb gedaan op de Elfjes. 

 
Wat de pedagogisch medewerker zegt over de Elfjesgroep 

Op de Elfjes lopen of kruipen zo'n 6 tot 10 kinderen. De kinderen volgen hun eigen slaapschema. 

Spelen en eten doen we samen. Alle kinderen zijn tussen 1 en 2,5 jaar oud, en in deze tijd maken 

ze een grote ontwikkeling door. De jongste kinderen beginnen met lopen en moeten nog leren 

spelen. Ze leren van elkaar door de anderen te observeren en alle activiteiten op de groep te 

ontdekken. De kinderen van 2,5 jaar zijn motorisch al veel verder ontwikkeld en snappen de 

regels al beter. Soms zijn ze al zo ver dat ze samen gaan spelen.  

 

Wij als pedagogisch medewerkers stimuleren de ontwikkeling van de kinderen en volgen ze 

hier in. Het voelt soms ook veiliger voor hen als we er bij zitten. We proberen daarom zoveel 

mogelijk bij de kinderen op te grond te zitten. Zo functioneren wij als steunpilaar (letterlijk en 

figuurlijk) en als klimtoren. Daarnaast kunnen wij zo meespelen of het spel een beetje sturen. 

We zingen liedjes, lezen voor, dansen, knutselen, bouwen met duplo of andere uitdagende 

materialen en we natuurlijk spelen buiten. Het spel is gevarieerd om de kinderen uit te dagen 

en te stimuleren. We laten kinderen zoveel mogelijk zelf conflicten oplossen, en indien nodig 

staan we hen bij met advies.  

 

Aan tafel leren de kinderen drinken uit een glas. Soms leidt dit tot natte kleren, maar vies 

worden mag. Gelukkig hebben de kinderen voor deze ongelukjes reservekleding in hun bakjes. 

 

Op pedagogisch vlak volgen we op de dreumesgroep we zowel de Pikler-methode (voor baby's) 

en het VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) programma Startblokken. Pikler om zoveel 

mogelijk zelf dingen te ontdekken en in eigen tempo te ontwikkelen. En VVE om alvast iets mee 

te krijgen van de thema’s die ze gebruiken op de peutergroep. We lezen een boekje over het 

thema en maken een knutsel die daar mee te maken heeft; zo leeft het thema ook bij ons. 

Hierdoor leren kinderen nieuwe woorden en wordt hun belevingswereld groter.   

 

We bieden de kinderen een uitdagende en veilige omgeving waarin ze zelf hun grenzen kunnen 

opzoeken. Ze mogen spelend ontdekken en dat doen ze met vallen en opstaan. Met veel plezier, 

uitdaging en af en toe een helpende hand. Want het mooiste dat je kunt worden, is jezelf!  

 

Hartelijke groeten, team Elfjes 


