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I
n de buitenschoolse opvang thema’s bedenken die kinderen 
prikkelen, is niet altijd zo evident. Sommige kinderen komen er al 
jaren en spenderen er heel wat uren, waardoor ze zich soms niet 
meer aangesproken voelen door het aanbod. In IBO Jabedabedoe 

in Torhout vinden ze het daarom belangrijk om goed en creatief na 
te denken over de thema’s van de activiteiten voor kinderen. Elk jaar 
nemen ze enkele keren de tijd om samen out of the box te denken en 
leuke thema’s te verzinnen. ‘Tijdens de laatste brainstorm was ieder
een onmiddellijk verkocht bij het thema 'tijdreizen met een teletijdma
chine'. Daarom gaan we vandaag ook met dit thema van start’, vertelt 
begeleider Eline.  

Vervoer regelen
Tijdreizen is uiteraard enkel mogelijk met een teletijdmachine. Daarom 
mogen de kinderen er vandaag zelf een bouwen. Grote kartonnen 
dozen staan uitgestald en op de tafels liggen allerlei materialen om de 
dozen te versieren. Van eierdozen en plastic zakken tot kleine hoedjes 
en kegeltjes. Voor ieder wat wils. De kinderen kunnen zich natuurlijk 
niet allemaal in één teletijdmachine verplaatsen, dus maken ze er van
daag vier. Begeleiders Debby en Tea staan alvast klaar om een handje 
te helpen waar nodig. ‘De grote kinderen doen bijna altijd alles zelf, 
op die manier spreken we hun creativiteit veel meer aan’, zegt Debby. 
‘De kleuters helpen we af en toe, maar het zijn ook vooral de grotere 

kinderen die de kleintjes te hulp schieten. Dat is mooi om te zien.’ 

Echt aan het werk
Om de kinderen al een beetje op weg te helpen, is er reeds een ingang 
voor de teletijdmachine uitgesneden. Maar ook die kunnen ze uiter
aard versieren. Ylliana heeft al onmiddellijk het idee om daarvoor de 
plastic zakken te gebruiken. Samen met begeleidster Tea knipt ze de 
zakken in verschillende strookjes en bevestigt ze die aan de ingang 
van elke teletijdmachine. Dat ziet er alvast heel leuk uit! 

Hanne en Luiz besluiten om samen werk te maken van hun teletijd
machine. Met een lijmstift in de hand ontdekken ze de verschillende 
materialen. Hanne gaat van start met de kleine groene hoedjes die ze 
her en der op de doos verspreidt. ‘De gele kegeltjes mogen er gewoon 
tussendoor!’ roept Hanne uit. Luiz is dan weer vooral geïnteresseerd 
in de playmais. Alle verschillende kleuren vinden hun weg naar de 
teletijdmachine. Omdat de hoedjes er bij Hanne zo leuk uitzien, besluit 
hij er ook maar een paar te gebruiken. En als kers op de taart mag er 
ook nog één kegeltje bij. 

Noor vindt het leuk om de kleine kindjes te helpen, dus vormt ze 
vandaag een duo met Anaëlle. Ze worden allebei vooral aangesproken 
door de kleefoogjes en al snel hangt hun hele teletijdmachine er vol 
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mee. Tussen de materialen liggen ook vogeltjes, die vindt Noor heel 
grappig. ‘Die mogen ook wel meereizen’, zegt ze en ze plakt er 
enkele op de doos. Naast hen is ook Ylliana bezig met het bouwen 
van een teletijdmachine. Zij gebruikt vooral het crêpepapier om 
de doos te versieren. ‘Met dat papier kan ik hele mooie bloemen 
maken’, klinkt het. 

Ready for take off
Na een tijdje zijn alle teletijdmachines klaar voor gebruik. Ze bewij
zen al snel hun nut. De kinderen kruipen erin en teleporteren heel 
ver terug naar de oertijd. Hier kunnen ze zoals echte archeologen 
op zoek naar botten om op te graven. Natuurlijk zijn er geen echte 
botten te vinden vandaag. De begeleiders maakten verschillende 
vormen in zoutdeeg die kunnen doorgaan voor botten. Hanne, 
Pauline en Sebastiaan zijn onmiddellijk enthousiast en staan voor
aan in de rij om hun attributen te ontvangen. Een aantal kinderen 
krijgt een schop om te starten met de opgravingen en de anderen 
gaan aan het werk met penselen om de gevonden schatten op te 
poetsen. 

‘Ik heb een bot gevonden!’ roept Vic enthousiast uit. ‘Wow!’ klinkt 
het bij Hanna die snel even komt kijken. Ook de interesse van de 
andere kinderen is gewekt. Iedereen stopt even met graven en kijkt 
met veel interesse naar het eerste bot. Het bot zit vol met zand. Ze 
moeten het dan ook poetsen voor ze het in de verzamelbak leggen. 
Voorzichtig! Want ze mogen namelijk geen belangrijke sporen wis
sen. Ze graven steeds meer botten op. Amelie en Hanna besluiten 
om de schatten eens van dichtbij te onderzoeken. Terwijl Amelie 
nog verder poetst aan een botje, werpt Hanna al een blik op de vijf 
reeds gevonden beenderen. ‘Ze zien er allemaal heel anders uit’, 
zegt Hanna. ‘Sommige zijn klein en rond, andere zijn lang en nog 
andere zijn eigenlijk gewoon plat’, vult Amelie aan. De kinderen 
blijven nog een tijdje zoeken en uiteindelijk vinden ze heel wat 
botten.

Een beetje dichter in de tijd
Een teletijdmachine blijft natuurlijk niet lang op dezelfde plaats. Bij 

de tweede halte komen de kinderen terecht in een heuse veldslag 
in oorlogstijden. Om die tijd te verkennen, bedachten de begelei
ders een ééntegenallenspel. In groepjes krijgen kinderen telkens 
een opdracht die ze uitvoeren tegen een begeleider. In een vlaag 
van creativiteit bedachten de begeleiders wel vijftig opdrachten! 

De eerste opdracht is een duel tussen een begeleider enerzijds 
en één kleuter samen met twee grotere kinderen anderzijds. Ze 
moeten proberen om zo snel mogelijk een madeleinekoekje op te 
eten en te  fluiten. Het droge koekje maakt het fluiten natuurlijk 
veel moeilijker, maar de kinderen vinden het fantastisch. Tijdens een 
tweede opdracht klinken al snel speelse beschuldigingen van de 
begeleiders: ‘Ooh, jullie hebben vals gespeeld!’ ‘Nee hoor, wij zijn 
eerlijk, jullie zijn gewoon traag!’ roept Stan terug. Blijkbaar was het 
voor de begeleiders toch niet zo gemakkelijk om elkaar yoghurt te 
voeren met de handen op de rug gebonden en slaagden de kinde
ren hier net iets sneller in.

Door het enthousiasme van de deelnemende kinderen komen ook 
andere geïnteresseerden een kijkje nemen. Al snel vechten dubbel 
zoveel kinderen de veldslag uit. Wie een veldslag wil winnen, heeft 
dus vooral veel enthousiasme nodig!

De vlucht vooruit
Als laatste bestemming staat de toekomst op de planning. 
Niemand weet natuurlijk wat er in de toekomst zal gebeuren. Wat 
wel kan, is nadenken over hoe je graag wilt dat je toekomst er zal 
uitzien. De kleuters maken een tekening over wat ze later graag 
willen worden en doen daar een mooi lintje omheen. Briek ziet 
de toekomst alvast heel positief in. Op zijn tekening verschijnen 
oogjes, hartjes en zelfs een regenboog! De lagereschoolkinderen 
gaan een stapje verder en schrijven een brief aan hun toekomstige 
zelf. Deze brieven komen terecht in een tijdcapsule en blijven in de 
opvang tot de kinderen deze verlaten 
op 12jarige leeftijd. Wat leuk om nu al 
te weten dat je later een bericht uit het 
verleden zult krijgen!  <
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