
 

Indiaantje spelen 
Met Flip de beer 
 

Kinderen en Flip verkleden zich als indianen en maken een mooie tooi. Ook bouwen ze een 
tipi. 
 
Wij zijn de klas van juffrouw Mariette en we gaan met Flip de Beer indiaantje spelen. 

We gaan naar het bos vandaag en we gaan indiaantje spelen! Maar eerst gaan we dingen 
maken die indianen nodig hebben. We beginnen met doeken. Die gaan we kleuren. Want die 
hebben we straks nodig om de indianentent te maken. Let maar eens op: dat wordt heel 
mooi! 

Deze kinderen gaan veren maken. Die doen we straks om ons hoofd. 

Ik heb er al één klaar. 

Eens even kijken welke kleuren we hebben. Rood en oranje, en wit, en geel. En we maken ze 
vast met plakband op een soort haarband. Dat is best moeilijk hoor! 

Wat zijn die jongens nou aan het doen? Oh, ik weet het al! Dat zijn de stokken voor de 
indianentent. Die moeten allemaal aan elkaar worden vastgemaakt. En wat is dit? Deze 
kinderen worden geschminkt. Dat is leuk, al die kleuren op je gezicht! Oh, niet in je neus. 
Dat meisje kan het goed zeg! Nu moeten we natuurlijk ook indianenkleren maken. Dat doen 
deze kinderen. Ze maken een mooie kleurentekening op een T-shirt. 

We hebben hier geel en oranje… 

Hé, de veren zijn klaar! Het is een hoedje geworden. En zo’n hoedje noem je een “tooi”. Ik 
heb ook een tooi! Oh, hij is alleen een beetje groot. Ik zie niks meer! 

Deze heeft teveel veren. 

En we gaan er ook nog kralen rijgen voor een mooie ketting. Zo, die is mooi geworden! 

De T-shirts zijn klaar. Dat is een mooi T-shirt, met veren erbij en tekeningen. Goed gedaan 
hoor! Nu gaan we de indianentent afmaken. 

Met die wasknijpers ga je het vastmaken. 

We doen er gekleurde doeken eromheen en maken ze vast met wasknijpers. Echte indianen 
noemen zo’n tent een “tipi”. Wist je dat? 

We gaan een lied zingen! En dansen! 

 



 

♪En op zijn hoofd droeg hij een veer. De grote beer. Flip de Beer.♪ 

Hé, het gaat voer mij, over Flip de Beer! Wat lief! Ik vond het heel leuk om hier te spelen! 
Dag, tot de volgende keer! 


