
 
 

De Roeptoeter - Ongevraagd Adviesbureau voor Opvoeding en Onderwijs 
www.deroeptoeter.nl // corinnerijks@gmail.com // 06-37277853 

 

 
Een goed gesprek ,oftewel : kleuterklets 7 
We zitten in de kring. Ik heb voorgelezen uit ‘Klein maar dapper’ van Berrie van Heesen. We 
praten na over het verhaal van Toitoi. Daarin is Toitoi boos op zijn kleine broertje Kiezelijntje. In 
het verhaaltje staat niets over hoe jong dat broertje is. Dat is dus mijn eerste vraag! 
 
Ik: Hoe oud is Kiezelijntje? 
Joey: Nul! 
Ik: Waarom denk je dat? 
Tobias: Zij weet niks! 
Matthijs: Het is toch een hij? 
Tobias: Ik vind Kiezelijntje een meisjesnaam! 
De klas is het met hem eens!!! 
 
Ik: Kan ze praten? 
Joey: Ze kan dat niet, want ze weet niks. Weten gaat gelijk met praten! 
Ik: Weet ze echt nog niks? 
Hidde: Ze weet wel wat: ze weet dat Toitoi boos is! Dat merkt ze gewoon. 
 
Ik: Hoe oud moet je zijn om iets te weten? 
Matthijs (heel stellig!) : Drie!!! 
Ties: Twee! Ik ken Hansje. Die is twee. Die zit op de speelzaal. Die weet al heel veel. 
Ik: Wat weet hij dan? 
Ties: Eh…nou…dat zijn moeder heel streng is, bevobbelt… 
Ik: Zou hij kunnen uitleggen wat streng betekent? 
Ties: Ja! Dat ze boos is! 
Matthijs: Toen ik drie was, kon ik al mama zeggen… 
Tijmen: Toen ik één was wist ik, dat je op een blaadje kan tekenen… of eigenlijk krassen. 
Anna: Toen ik twee was, wist ik al van mama én papa! 
 
Ik: Wanneer weet je iets? 
Nigel: Dat weet ik niet. 
Ryan: Ik weet wat : je denkt dat je iets wilt en dat ga je doen en dan zegt papa of mama: “dat ken 
niet of wel!” en dán weet je het! 
Ik: Wat weet je dan? 
Anna: Dat het mag, wat je wil! 
Maurice: Als je niks weet, dan kán je ook niks! 
 
Ik: Wat is het verschil tussen weten en geloven? 
Milly: Geloven is dat je het niet helemaal weet! Bijvoorbeeld (hierbij kijkt ze Ties even strak aan, 
zo van: zo spreek je dat woord eigenlijk uit, Ties!) Ik geloof dat het gaat regenen. Dat kan je 
denken, maar je wéét het niet! 
Tobias: Weten zeg je als het echt waar is en geloven zeg je, als je het niet zeker weet. 
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Ik: Wie is er vroeger net zo klein als baby Kiezelijntje geweest? 
Alle vingers vliegen de lucht in! 
Ik: Wie weet dat nog? 
Weer alle vingers in de lucht! Natuurlijk weten ze dat nog! 
 
Ik: Wat voor een baby waren jullie? Een gewone of een bijzondere? 
Michiel en Eva waren ‘gewoon’.  
Michiel: Ik was heel dik. 
Hij giechelt ervan! 
Eva: Ik was heel dun! En kaal! 
Nanou: Mama zei, dat ik bijzonder was, omdat niemand in de hele wereld Nanou heet. 
Ik: Dus jij bent bijzonder door je naam? 
Nanou knikt. 
Joey: Ik ben bijzonder, zegt mama en opa en oma zeggen dat ik bijzonder ben, want niemand is 
zo slim. Dat zeggen ze. 
 
Ik: Wanneer ben je nog meer bijzonder? 
Anna: Als jij iets kan en anderen niet. 
Samantha: Als je iets heel goed kan. En dan krijg je een duploma! 
We noemen nu van alles op, waar je een ‘duploma’ mee kan verdienen: zwemmen, veters 
strikken, stunten, sporten, naar school gaan ( de middelbare…), als je piloot wil zijn, hardlopen, 
tanden poetsen… 
Tobias: Daar heb ik nou nog nooit van gehoord! Dat je voor tandenpoetsen een díploma krijgt. 
Dat is niet bijzonder! Dat doet iedereen! 2x per dag! Elke dag! Pffff…. 
 
Ik: Noem eens een bijzonder iemand? 
Hidde: Sinterklaas! 
Ik: Wat maakt hem bijzonder? 
Hidde: Want hem heeft een gouden kruis op zijn hoed! 
Mathilde: Mijn papa is bijzonder. En ik weet niet waarom. (Ze zegt dit er snel achteraan. 
Mathilde is niet zo’n prater…en stel je voor dat juf het je vraagt om uit te leggen!!!) 
Anna: Mijn papa heeft een bijzonderen ring. Die is van goud! 
Shari: Nou, mijn papa is gewoon gewoon. 
Tobias: Mijn papa is niet gewoon. Hij is rechter! 
Joey: Mijn papa heeft… hij heeft…. Hij is…. Hij heeft ….een …. (wat zal hij eens verzinnen?)….mijn 
papa heeft…. een zilveren…. broek! 
Daar moet de hele klas smakelijk om lachen! Joey voorop!  
 
We maken er een liedje van en gaan zingend naar buiten! 
“Mijn papa heeft een zilv’ren broek, zilv’ren broek, zilv’ren broek, mijn papa heeft een zilv’ren 
broek en dat is heel bijzonder”. 
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