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KABOUTER WIEBEL IS JARIG 

 

 

 

 

 

 

DOE JE MEE!



2 

 

Beetje uitleg 

 

In deze bolderkar vind je 8 opdrachten om mijn verjaardagsfeest mooi te 

maken. 

Alles staat in dit houten boek. 

Per taakje  vind je de tekening in het boek én  in de bolderkar.   

Doe mee met mij en ik wens jullie veel plezier.  

Ik vier vanavond mijn prachtig feest.  Dan denk ik aan jullie. 

 

De verschillende taken 

1. Netjes netjes 

2. Zacht zitten *  

3. Mooi maken 

4. Mutsje op * 

5. Zing voluit 

6. Draai en wiebel 

7. Speel een spel 

8. Voel met hand en hart 

 

De tocht duurt 2 uur. 

Heb je minder tijd, sla dan de opdrachten met * over. 

 

 

 

Weetje:  kabouters kunnen zich onzichtbaar maken.  Je zult mij dus niet 
zien, maar ik jullie wel.   

STAP VERDER TOT  EEN MUTJSE  
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Een elfje 

    

Voor we starten, even een elfje! 

 

Een elfje is lief , mooi en vliegt in de lucht. 

Een elfje is ook een gedicht met 11 woorden. 

 

Lees je het voor  juf/ meester! 

 

Vrienden 

Samen vieren 

Een groot feest 

Voor mijn 100 jaar  

Hoera ! 

 

• Zeg elke zin na. 

• Doe het hele gedicht. 

• Doe op het eind je handen in de lucht: ‘Hoera’. 

 

ZIT EVEN HIER 
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1. Netjes netjes 

 

 

Alleen fijne geuren op mijn feest! 

Dat vinden mijn vrienden super. 

 

Potje vast  

Deksel weg 

Neusje ruik 

Welk potje geurt het lekkerst? 

Zet het klaar voor mijn feest! 

 

In het kistje staan 5 geurpotjes (rozenblaadjes, chocolade, lavendel, 
steranijs, munt….). 

Ieder kind mag ruiken en het potje met de lekkerste geuren mag 

in mijn kaboutermand. 

 

Weetje: kabouters ruiken 100.000 keer beter dan mensen, even goed als 
een vos en een hond. 

STAP VERDER TOT EEN MUTSJE 
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2. Zacht zitten 

 

 

Zacht zitten is zo zalig op mijn feest. 

Voel of het kussen zacht is, zijdezacht voor mijn lieve vrienden. 

 

5 zakjes om te voelen, welk vind jij het zachtst? 

Er zijn 5 zakjes die jullie kunnen voelen: wol, veertjes, hooi, stukjes stof, 
jute. Kies wat je het  zachtst  vindt. 

 

Neem nu een paddenstoelkussen.  Zoek een fijn plaatsje om te zitten 

zodat je de juf/meester ziet. 

 

 

 

 

Weetje:  kabouters slapen op een kussen met de zachtste veertjes van de 

buik van de eend, de donsveertjes. 

ZIT NOG EVEN HIER 
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3. Mutsje op. 

 

 

Iedere kabouter heeft een rode muts als hij of zij naar mijn feest komt. 

 

Juf/ meester doe jij de muts op je hoofd. 

De kinderen mogen allemaal een hoedje maken op hun hoofd met de 

rode doekjes: kies een kabouternaam en een kabouterstem. 

Ben je oud of jong, sterk of bang, laat het horen. Om beurt mag je 

iets zeggen, vb ‘gelukkige verjaardag Wiebel’. 

Neem een foto  van de klas met de hoedjes op en trek toffe 

kaboutergezichten.  De foto mag in mijn mand. 

Neem nog een foto voor in de klas. 

 

Juf/ meester wil je nu het mooie boek voorlezen over ‘De kaboutermuts’. 

Jullie mogen op je kussentje blijven zitten of liggen. 

 

Weetje: de muts van de kabouter is rood, zodat geen vogel hem of haar 

kan opeten en geen insect zal prikken.  

STAP VERDER TOT EEN  MUTSJE
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4. Mooi maken 

 

 

Bloem bloem  

Jij hoort op mijn feest 

Groeien en bloeien  

Met een mooie kleur. 

 

Bloemen zaaien en planten.  Deze  groeien super snel.  Neem een stokje,  

maak een gaatje in de grond  van de bloempot en stop er een zaadje in.  

Dan heb ik vanavond een echte  bloementuil. 

Ieder krijgt 1 blaadjeen 1 stift. Ieder tekent zo een bloem:  een ronde in 

het midden, grote bladeren errond:  rond  of puntig. Wissel van kleur 

met je buur en maak de bloem mooi. (voorbeeld)   

Span het touwtje in de kar en hang de bloemen voor mij op een rij. 

 

 

Weetje: de kabouters genezen door  het  eten van bloemen  of ze drinken 
als thee. 

STAP VERDER TOT EEN  MUTSJE 
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5 . Zing voluit 

 

 

Elke vogel zingt zijn lied 

Hoog of laag, dat dondert niet 

Ieder zingt een ander wijsje 

Kabouterjongen of -meisje 

Zing en jodel en fluit 

Uit volle borst, voluit! 

 

Muziek op mijn feest is leuk.  

Klap in je handen, stamp met je voeten, fluit voluit. 

Fluit als een vogel, zoem als een bij, oehoe als de uil,  kra kra als een 
kraai… welke geluiden kun je nog nadoen? 

Maak muziek  met : stokjes, blaadjes, … 

Zing samen :‘ Op een rode paddenstoel, vol met witte stippen, zit 
kabouter Wiebel, heen en weer  te wippen, krak doet die paddenstoel, 
met een diepe zucht, valt kabouter Wiebel met zijn beentjes in de lucht!’ 

Weetje: de kabouters kunnen praten met alle dieren, ze hebben een 
speciale dierentaalknobbel. Ze kennen alle dierengeluiden! 

ZIT NOG EVEN HIER
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6. Draai en wiebel 

  

 

’s Nachts over de bergen 

 Dansen de dwergen 

  Vliegensvlug 

Dansen watersnel 

Lachen licht en fel 

 

Op de plaat zie je ons dansen, dat doen we heel graag. 

Er is een dansje dat wij op elk feest dansen. 

 

Ik leer jullie een dansje. Help je mee juf/meester. 

START: Sta in een kring, spring omhoog, draai nu rond, klap in je hand, 

stamp met je voet, sla met je hand op de hak van je rechtervoet , nu op 

de hak van de linkervoet, stap nu rond in de kring. (en opnieuw) 

  

Weetje: kabouters feesten drie dagen na elkaar en dansen de hele nacht 
door, tussen de bomen hier in het park. 

STAP VERDER NAAR EEN  MUTSJE 
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7. Speel een spel 

 

 

Spelletjes spelen is spannend, voor jonge kabouters en ook voor de 

oudere! 

Veel en vol plezier spelen wij:  propjes schieten, verstoppertje zonder 

rode muts, veertje blijf in de lucht, stapel houttoren, mutsje trek, 

konijnenhol kruip snel, dennenappel gooi,  steenrijk stenen verzamelen! 

Soms doen de dieren ook mee: eekhoorn klim, konijnencross, 

schildpadden race, uilen verhalen, … 

 

Juf/meester nu is het aan jullie.  

Speel : veertje in de lucht: neem het doosje met de rode veertjes. Ieder 

krijgt er ééntje.  1,2,3 Gooi ze in de lucht en blazen. Het veertje zo lang 

mogelijk in de lucht houden.  Proficiat voor jullie! 

Heb je tijd, speel dan ook de schildpaddenrace (zo traag mogelijk) of de 

konijnencross (zo snel mogelijk) van boom tot  boom. 

 

Weetjes: In de winter schaatsen kabouters op 1 cm ijs, flinterdun! 

 

STAP VERDER NAAR EEN  MUTSJE 
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8. Voel met hart en hand 

 

Kabouters  voelen veel.  Met onze vingertopje elk sprietje gras, met onze 

neus de wind die waait. 

We zijn sterk en ook soms heel snel triest.  Maar we lachen snel terug.   

Dikke duim. 

 

We luisteren graag naar de stilte en de natuur.  Dat maakt ons rustig . 

Dan kunnen we super goed voelen. 

Jullie mogen op een grond liggen met je ogen dicht. Luister naar de 
stilte. Of hoor je toch iets anders? Wat dan wel? 

 

Juf/ meester geef je iedereen een boomschijfje uit het zakje. Maak er een 

fijn voelplaatje van: met blaadjes, zand, steentje, gras, …  

Voel goed, kijk dichtbij, trek een foto, een voor mij, een voor  de klas! 

 

Weetje : de kabouters geven een kusje met neus tegen neus.  

STAP NAAR DE START
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Afscheid 

 

Bedankt om mij zo te helpen.  Het wordt vannacht een prachtig feest 

dankzij jullie hulp.  Jullie mogen straks zoet dromen. 

 

Lekkere  geuren, zachte kussens, mooie bloemen, een grappige foto, 

liederen en dansjes, veel spelletjes om te spelen en een hart van goud. 

Mijn 100 jaar feest kan niet meer stuk! 

 

Jullie krijgen een ‘Omslaggeschenk’ wanneer je de bolderkar 

terugbrengt.   Je mag het meenemen naar de klas.  

En ook 2  foto’s  mogen mee naar de klas. 

 

Kleine kus voor jullie kleine grote mensen. 

Hoera!  ( nog 1 keer zo gaan staan, met de armen in de lucht). 

 

Weetje: kabouters zorgen voor alle dieren en planten. Ze weten dat ze 
allemaal nuttig zijn. 

STAP NAAR DE KLAS. 


