Een stoel knutselen
Met Flip de Beer
Een groepje kinderen maken van restmaterialen een stoel voor Flip. Ze meten hoe hoog de stoel moet
zijn, ze bekijken welke manier het beste is om de poten eronder vast te maken en ze zorgen ervoor dat
Flip lekker zacht kan zitten!
Hallo allemaal, vandaag gaan we iets bouwen. En dan ook nog eigenlijk waar je op kan zitten. Ja. Hout. Iets
waar je op kan zitten? Mooie houten paaltjes en een houten plankje. Ik ben benieuwd! Oh, het is nog niet zo
stevig. Misschien kunnen we deze planken ervoor… Het lijkt wel een soort tafel. Oh, het is een stoel! Maar
voor mij is ie wel een beetje hoog.
Het moet wel voor Flip zijn. Het moet wel zo groot zijn als Flip. Ah, dan moeten we andere pootjes hebben.
Kortere pootjes. 12. En deze is 10. Oh, dat is niet even lang, dan gaat ie wiebelen. Deze twee. Ik ga deze een
beetje… Deze is ook 20. Oh, die is goed dan! En dit is ook 20. Dit is voor de leuning, kijk. Prima. Die kunnen
we gebruiken. Een beetje houtlijm erop. Mooi. Plakken maar. En dan plakken we die erop. Zo, dat is lekker
zacht.
Dit is wel een grote leuning Jasper. Oh, ik krijg ook een leuning! Het wordt een leunstoel. Dit is de leuning.
Jullie doen het goed jongens! Het lijkt wel echt op een stoel. Stop. Ja, prik maar erdoor, dan wordt die lekker
stevig. Ik wil hem wel even proberen. Ik houd hem wel even vast. Zo, nou, dat zit al prima hoor! Lekker zacht.
Nou, nu kunnen de pootjes eronder. Hoe gaan we ze vastmaken jongens? Hier is plakband. Met plakband?
Oeh, ik weet niet of dat zo stevig is hoor. Het wiebelt een beetje. Ho! En dan gaan we de onderkant nog wat
steviger maken. Dat doen we gelijk, de onderkant moet steviger, anders ga ik vallen. Maar dat kunnen we met
plakband ook doen. Slim! Ja, natuurlijk. Even vastplakken. En dan doen we hem ietsje, ietsje zo. Nu even één
dikke stevige poot. Zo is het misschien wel goed. Het lijkt wel een troon! En dan is het een stoel.
Ik vind het mooi! Zo, dan kan ik gezellig tussen jullie in zitten. Op mijn mooie nieuwe stoel. O, wow! Echt
mooi, het is goed gelukt jongens! Dag! Tot de volgende keer! Tot de volgende keer!

