
                                                                           Ballonen- wolk       
 

 

 

 

Beschrijving:  

 

De ballonen- wolk is gemaakt van zwarte en witte ballonen en lichte witte stof eromheen.  De 

bedoeling van de ballonen was dat ze gaan zweven. Doordat helium redelijk duur is hebben 

we er dan maar voor gekozen om de ballonen op te hangen met in een doorzichtige zak, zodat 

het lijkt dat de wolkjes in de lucht hangen.  

 

Handelingswijze / begeleiding:  

 

De kinderen kunnen kijken naar de wolk. Ze zullen een contrast merken tussen de zwarte en 

witte ballonen.  

 

Versterkende sfeerelementen:  

 

De wolk zorgt voor een geheel van het concept. Het heeft een rustgevende sfeer. De wolk is 

ook fascinerend door het gebruik van zwarte en witte ballonen.  

 

Koppeling met ontwikkelingsdomein(en) – ontwikkelingsaspect(en):  

 

Zintuiglijke ontwikkeling:  

 

OA 55  intens kijken: ze ontdekken de visuele contrasten tussen zwart  

            en wit. 

 

OA 54 nauwkeurig waarnemen: de kinderen zien dat de wolken niet wit    

           zijn, maar kunnen een contrast waarnemen.  

 

Positieve ingesteldheid: 

 

OA 7 tot rust komen 

 

Koppeling met B.C. / activiteit:  

 

De wolk kan altijd gebruikt worden. Bijvoorbeeld in het bc : seizoenen, het weer, … 

De wolk kan je dan bijvoorbeeld met helium vullen, zodat het effect nog groter is. Je kan dan 

voorbeeld een volledig zwarte wolk maken (slecht weer) of een witte wolk. Je kan ook kiezen 

hoe groot je de wolk maakt.  

Ook in het bc dromen kunnen de wolk gebruikt worden. Zoals in het spreekwoord. Ze kunnen 

dan liggen op de wolkjes en dromen…. 

 

 

 

 

 

 



 

8 criteria voor goed snoezelmateriaal: 

 

CRITERIA VERANTWOORDING EIGEN 

SNOEZELVOORWERP 

Dominant zintuig zien 

 

De kinderen zien het contrast tussen zwart en 

wit. De wolk zweeft.  

Kosteloos materiaal 

 

De wolk is gemaakt met ballonen en witte 

stof. De witte stof hebben we van Ellen 

kunnen bemachtigen. De ballonen van 

Virginie. Iedereen had wel nog wat materiaal 

bij zich.  

Aantrekkelijkheid De wolk is aantrekkelijk. Ze spreken kinderen 

aan, omdat hij zweeft. Ook het effect met de 

zwarte en witte ballonen is erg aantrekkelijk. 

Alles wordt nog eens versterkt door het 

gebruik van blacklights.  

Tot rust komen 

 

De kinderen komen tot rust door naar de wolk 

te kijken. Ze kunnen ook onder de wolk 

liggen. Aan de wolk kan er ook gevoeld 

worden.  

Veiligheid 

 

Er zijn geen scherpe hoeken aanwezig of 

punten waardoor kinderen zich kunnen 

verwonden. De stof is dicht gemaakt, zodat 

kinderen er niet in kunnen kruipen. Voor de 

rest bestaan de wolk uit stof en ballonen. 

Geen harde materie dus! 

Samenhang en patroonherkenning 

 

Het omhulsel  van de wolk bestaat uit witte 

stof. Binnenin is deze gevuld met ballonen. 

Omdat hier gewerkt wordt met zwart en wit, 

zullen andere kleuren niet aanwezig zijn. 

Daardoor toont alles een mooie samenhang. 

Ook met het andere snoezelmateriaal uit het 

lokaal.  

Aanpasbaar 

 

Je kan telkens andere ballonen bijsteken of 

uithalen. Je kan de wolk dus ook gebruiken 

om andere kleuren in te stoppen. Er kan ook 

lintjes aangehangen worden om sneeuw na te 

bootsen, regen, … 

Duurzaamheid 

 

Het omhulsel van de wolk, zal blijven 

meegaan. Het is gemaakt uit stof en stof is 

duurzaam. De ballonen daarentegen gaan wel 

hun effect verliezen. Een alternatief voor 

ballonen is mouseballen instoppen. Maar dit 

hadden we ook niet liggen. De wolk zal wel 

eventueel zijn effect verliezen, doordat alles 

gaat doorwegen.  
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