Inleiding K0steloze materialen
Met kosteloze materialen haal je veel mogelijkheden in huis om
het spel van kinderen te verrijken. Je kunt ze immers op allerlei
manieren inzetten. Zo zijn er materialen waarmee de kinderen
kunnen onderzoeken, stapelen, construeren, meten, wegen, tellen
en sorteren. Je stimuleert dan niet alleen hun wiskundige
ontwikkeling, maar eigenlijk ook hun hele cognitieve
ontwikkeling; ze leren oplossingen bedenken voor de problemen
waar ze tegenaan lopen. Daarbij gaat het meer om het zoeken naar
een goede oplossing om je plannetje te laten lukken, dan om een
eenduidige oplossing.
Ook op het gebied van fijne motoriek, waarnemen, ordenen en
ruimtelijk inzicht hebben kosteloze materialen veel te bieden.
En bij fantasie- en rollenspel zijn kosteloze materialen bijna
onmisbaar voor het geven van een nieuwe impuls aan het spel.
Zo kun je lege puddingbakjes in de zandbak aanbieden, waar de
kleuters ze kunnen gebruiken als zandvormpjes, taartjes of ijsjes.
Maar je kunt ze ook bij ander fantasiespel geven, zoals winkeltje
spelen of vader en moedertje. Dergelijke nieuwe handreikingen
verdiepen de fantasie-ontwikkeling en stimuleren kinderen in hun
creativiteit en originaliteit.
De meeste kosteloze materialen zijn geen al te lang leven
beschoren, maar dat is niet zo erg. Als je steeds weer andere
materialen aanbiedt, komt dat de variatie ten goede en blijf je in
staat nieuwe spelideeën aan te reiken. Materialen die kapot
gespeeld zijn, zijn gelukkig makkelijk vervangbaar. Je hoeft
natuurlijk ook niet alle materialen tegelijk aan te bieden, maar ze
moeten wel beschikbaar zijn.

Waar denken we aan bij kosteloze materialen?
Kosteloze materialen liggen doorgaans zowat voor het oprapen,
zoals:
- verpakkingsmaterialen zoals dozen, conservenblikken en plastic
flessen
- gebruikte huishoudelijke materialen: afwasborstels, pannen,
vergieten en pollepels
- gebruikte kleding en gebruiksvoorwerpen, bijvoorbeeld rokken,
sjaals, schoenen, petten, hand- en boodschappentassen
- gebruikte gordijnen, vitrage, kussens en kleden
- technische materialen waaronder binnen- en buitenbanden,
katrollen en lieren
- restmaterialen, bijvoorbeeld stukjes geschaafd hout
- natuurmaterialen zoals steentjes, kastanjes, eikels en besjes.
Ook ligt vaak speelgoed thuis op zolder of in de schuur, omdat de
kinderen er uit gegroeid zijn of erop uitgekeken zijn, zoals skate
boards, poppenwagens, steppen en fietsjes.
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Wanneer je het spel van kinderen observeert en hun gesprekken
volgt, kom je er vaak achter welke materialen zij nodig hebben om
hun spel een nieuwe impuls te geven. Maar ook op momenten dat
de betrokkenheid van kinderen afneemt, is het prettig om wat
‘nieuwe’ materialen bij de hand te hebben.

Manieren om aan kosteloze materialen te komen
Behalve dat je zelf spullen voor verschillende activiteiten
verzamelt, kun je ook aan ouders vragen of ze materialen willen
bewaren. Door middel van een lijst in de gang, een stukje in de
schoolkrant en een nieuwsbrief kun je je wensen duidelijk maken.
Of je brengt de materiaalbehoefte onder de aandacht tijdens een
thema-ouderavond. Vraag of de ouders eerst contact met de school
opnemen vòòr ze iets weggooien. Dit laatste is erg geschikt als
jouw school het belang van het buitenspel aan de ouders wil
uitleggen. Het is wel zinvol om helder aan te geven wat de school
kan gebruiken, zodat het berghok van de buitenspelmaterialen
geen afvalhoop wordt.
Voorzover je ze niet via ouders kunt krijgen, kun je voor grotere
kosteloze materialen ook een bezoek brengen aan de
kringloopwinkel of op de avond voor groot-huisvuildag eens
snuffelen naar bruikbare spullen. Als je wilt beoordelen of
materialen geschikt zijn, dan moet je natuurlijk alert zijn op
mogelijk gevaar voor verwonding. Glazen voorwerpen kun je,
zonder direct toezicht erop beter niet op de speelplaats gebruiken.
Let verder op scherpe, uitstekende punten, splinters, ijzerdraadjes,
veren die los kunnen schieten, opklapmechanismen die terug
kunnen springen en dergelijke.
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