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Beschrijving : aan een fietswiel hangen er allerlei zakjes met verschillende geuren 
in. De zakjes hebben dezelfde kleur en voelen hetzelfde aan. Het fietswiel wordt op 
de hoogte van de kleuters gehangen. 
 
Handelingswijze / begeleiding : de kinderen mogen aan de verschillende zakken 
ruiken. Zorg er wel voor dat de kinderen rustig zijn vooraleer ze naar het 
snoezelvoorwerp gaan. Laat de kinderen verwoorden wat ze ruiken. 
Verschillende geuren: koffie, lavendel, lilac, peper, nootmuskaat, kaneel, twee 
soorten mengelingen van kruiden, groene thee, rosenbottelthee, laulier, 
mottenballen, … 
 
Versterkende sfeerelementen : rustige muziek op de achtergrond  
 
Koppeling met ontwikkelingsdomein(en) – ontwikkelingsaspect(en) :  
Positieve ingesteldheid  7) tot rust komen 
Zintuiglijke ontwikkeling  58) intens ruiken 
Taalontwikkeling  71) ervaringen verwoorden 
 
Koppeling met B.C. / activiteit : mijn lichaam, de zintuigen 
 
8 criteria voor goed snoezelmateriaal : 
 
CRITERIA VERANTWOORDING EIGEN 

SNOEZELVOORWERP 
Veiligheid en stevigheid 
 

De kinderen kunnen zich niet kwetsen aan 
het voorwerp. De zakken met de geuren zijn 
zacht. De geuren zijn tweemaal verpakt, dus 
kunnen er ook niet uivallen. 

Natuurlijke geuren 
 

Wij probeerden zoveel mogelijk natuurlijke 
geuren te gebruiken zoals koffie, kaneel, …. 

Groot materiaal De zakken zijn vrij groot. Daarbij heeft het 
fietswiel ook nog eens een grote indruk. 

Herhaling 
 

In de geurzakken komen bepaalde geuren 
meerde malen voor. 

Kosteloos materiaal gebruiken 
 

Het fietswiel is kosteloos en de touwen van 
de zakjes ook, de washandjes zijn wel 
gekocht om hygiënische redenen. 

Aantrekkelijkheid 
 

Het hangt op de juiste hoogte van de 
toeschouwers. Het snoezelvoorwerp kan dan 
ook verhangen worden van hoogte. De 
gelijksoortige zakken zullen waarschijnlijk ook 
nieuwsgierigheid opwekken. 

Hygiënisch 
 

De geurzakken kunnen lasgemaakt worden 
en in de wasmachine gestopt worden. 

Duurzaam 
 

De geuren kunnen vernieuwd worden. Er 
kunnen ook andere zakken aan gehangen 
worden. Je kan er gemakkelijk ook een 
voelwiel van maken, door andere zaken in de 
zakken te stoppen. 
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