
Spetterende voorstelling bij KDV ’t Knuffeltje!
Op zaterdag 3 juni 2006 is op het Kinderdagverblijf ’t Knuffeltje aan de 
Hendrick de Keyserweg 6 te Delft Internationale Kinderdag gevierd. 
Op deze dag waren alle kinderen van beide vestigingen van ’t Knuffeltje 
met hun ouders uitgenodigd om van dit feest deel uit te maken. 

Kinderdag is een jaarlijks terugkerend feest bij ‘t Knuffeltje. Een traditie 
die directrice mw. D. Drabarek heeft meegenomen uit haar geboorte-
land Polen. Daar is 1 juni een dag waarop alle kinderen feest vieren. Bij ’t 
Knuffeltje wordt dit feest op de eerste zaterdag na 1 juni gevierd met alle 
kinderen en ouders, voorafgegaan door enkele weken voorbereiding. 
Een sprookje is het hoofdthema van deze jaarlijkse feesten. Dit jaar stond 
het feest bij ’t Knuffeltje in het teken van het sprookje “Hans en Grietje”. 
De kinderen kwamen verkleed als één van de personages uit dit sprookje. 
Er waren voor de kinderen leuke activiteiten te doen die betrekking had-
den op het thema “Hans en Grietje”. Zo konden de kinderen zich laten 
schminken of verschillende attributen uit het sprookje knutselen, zoals 
heksenmaskers maken, kleurplaten kleuren, snoephuisjes bouwen, knap-
zakjes maken, kiezelsteentjes wassen, heksenkapjes versieren, snoepvor-
men op huisje plakken en koekhappen. De grotere kinderen vonden het 
maken van suikerspinnen bijzonder interessant.
Het hoogtepunt van deze kinderdag was de spetterende voorstelling van 
het sprookje, opgevoerd door de leidsters en naschoolse opvang kinderen 
van ’t Knuffeltje. Dit schouwspel werd met grote aandacht gevolgd en 

het enthousiasme was van de gezichten af te lezen. Vooral de heks die 
uit het snoephuisje tevoorschijn kwam maakte veel indruk op de kinde-
ren. Ze leefden erg mee met Hans die opgesloten zat in een echte kooi. 
Het gelukkige einde van het schouwspel zorgde voor een uitbarsting van 
emoties bij de kinderen.

Er werden liedjes gezongen onder muzikale begeleiding van een saxo-
foon en piano. Al deze activiteiten en daar boven op nog het prachtige 
weer, zorgden voor een volledig geslaagd feest.
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