Tips
Wat jij allemaal met een tandenborstel kunt doen!
# 1 Tandenpoetsen
Een open deur, maar niet onbelangrijk 
# 2 Ontdekkend leren
Kan een tandenborstel drijven? Pak de tandenborstel erbij en bekijk het voorwerp eens goed met de
kinderen. Laat ze de tandenborstel ook voelen en vasthouden. Is de tandenborstel overal even
zwaar? Kan de tandenborstel drijven? Dan kunnen we er bootjes van maken! Pak er een bak met
water bij en laat de kinderen zelf experimenteren. Beschrijf wat er gebeurt (taalaanbod), stel vragen
en volg het experiment van de kinderen. Zorg natuurlijk ook voor materialen om de tandenborstel
(beter) te laten drijven of juist wat zwaarder te maken.
# 3 Weg met de kwast
Pak vellen papier en verf en laat de kinderen in plaats van met hun vingers of kwasten met de
tandenborstel verven. Wat gebeurt er als je heel hard op de tandenborstel drukt en wat als je juist
heel zachtjes over het papier gaat? Alles mag, Wat een ontdekking!
# 4 Denk- en rekenontwikkeling
O jee… er is iets vreselijks gebeurd. Alle tandenborstels zijn door elkaar op de grond gevallen! Hoe
weten we nu welke tandenborstels bij elkaar horen. Laat de kinderen zelf bedenken hoe je ze kunt
sorteren: op kleur? Op grootte? Op zachtheid van de borstel. Laat ze eerst vooral zelf aan de slag
gaan en bespreek daarna met ze hoe ze het hebben aangepakt. Laat anderen erop reageren en vraag
zelf ook door. Door het stellen van prikkelende vragen kun je de denkontwikkeling verder stimuleren.
Je kunt het iets sturen door veel verschillende soorten tandenborstels te gebruiken en bijv. een
aantal bekers erbij te geven: 2 bekers zorgt voor een andere verdeling dan 5 bekers!
# 5 Van online naar offline
Misschien ken je de app Job gaat slapen wel. Daarin mogen kinderen met een tandenborstel de
tanden van Job poetsen. Geef de kinderen na het spelen met de app een echte tandenborstel en laat
ze maar voordoen wat je precies moet doen. Beschrijf wat ze doen en praat erover na. Gaat dit nu
precies als met een echte tandenborstel? Wat is het verschil? Hoe weet je nu dat je klaar bent? Met
zo’n activiteit en gesprek sla je meteen een brug van een online activiteit naar een offline activiteit.
Meer inspiratie? Kijk eens op www.kindmedia.nl.
# 6 Tandenborstel en baby’s
Wat is er leuker en beter voor de sensomotoriek dan kietelen? Gebruik de borstel van een van de
tandenborstel en kietel een baby ermee op de handen of de rug…
# 7 Maak muziek en dans
Gebruik verschillende soorten tandenborstels als drumstok. Laat de kinderen ervaren dat alle
tandenborstels een ander geluid maken als je ermee tikt. Gooi ook wat tandenborstels in een bak en
laat de kinderen ermee rammelen. Maak zo samen je eigen tandenborstelorkest!
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# 8 Ga maken!
Laat elk kind een tandenborstel kiezen en bedenken wat voor ‘persoon’ of pop dat zou kunnen zijn.
Geef ze materiaal en maak samen poppen van tandenborstels, of een kast, of een dier… alles mag en
kan!
# 9 Spelen met tandenborstels
Prikkel de fantasie van de kinderen. Welke avonturen zouden hun gemaakte poppen kunnen
beleven? Pak de poppenkast erbij of hang een lap op en laat kinderen met de gemaakte poppen
spelen in een (geïmproviseerde) poppenkast.
# 10 Gesprekken met kinderen
Leg de tandenborstel onder een doek op tafel en laat de kinderen het voorwerp voelen en waar
mogelijk beschrijven. Wat voelen ze? Hoe zou het eruit zien? Wat zou het zijn? Wat kan je met dit
voorwerp doen? Laat andere kinderen reageren, prikkel de fantasie, stel verschillende soorten
vragen en vraag door.
# 11 Foto's maken
Pak de kindertandenborstel en de tandenborstel van papa of mama en leg ze naast elkaar.
Laat het kind een foto maken van de zijkant, van boven, verder weg, dichterbij. Kijk samen op de
foto's terug wat er is gebeurd met het beeld. Is het bijv. gelukt om een foto te maken waarbij de
tandenborstels op de foto bijna even groot lijken? (zie ook boek Speel Goed)
# 12 Waar is een tandenborstel van gemaakt? En hoe kan het beter? (5+)
Ga eens samen na waar een tandenborstel van gemaakt is. Uit wat voor materiaal bestaat het
borsteltje? En de rest? En hoe kan het beter? Met wat voor soort borstel zou jij je tanden wel graag
willen poetsen? Hoe zou die er dan uitzien? Wat voor materiaal/kleur/vorm/smaak? Hoe zou die
langer meegaan en goed blijven? En zou dat ook natuurvriendelijk kunnen? Je kunt het de kinderen
ook laten tekenen.
# 13 Borstel zacht naar hard
Zoek een aantal borstels bij elkaar (haarborstel, tandenborstel, make-up kwast, verfkwast, enz.) en
laat de baby/peuter de verschillende borstels voelen bijv. op de hand. Laat haar ze eerst zelf
ontdekken en kijk wat haar aanspreekt. Wrijf vervolgens zacht met de verschillende borstels over de
bovenkant van het handje en als ze dat fijn vindt aan de binnenkant van haar hand. Met de iets
oudere peuter kun je in gesprek gaan: wat voel je? Welke is harder en welke is zachter?

© Sardes, Utrecht

