
 

 

De reuze waterglijbaan 

Neem uw kind voor u op schoot. Materialen om groeihormoon toe te dienen heeft u binnen 
handbereik. 
 
Oké, daar gaan we dan. Het is vandaag druk hè bij de  super-reuze-water-glijbaan. Wil je nog iets 
tegen …….( persoon die prik geeft ) zeggen? Nu kan het nog, straks zijn we te hoog, te ver weg. 

Doe je ogen maar dicht. Er zijn nog wel wat mensen voor ons aan de beurt. We horen het water 
plonsen als de mensen uit de glijbaan vallen! We ruiken het chloor van het zwemwater! We 
horen de mensen gillen en lachen. Daar, daar zie ik al die blauwe kronkels van de glijbaan.  We 
schuifelen voetje voor voetje het trappetje op, naar boven. Oei, dat schiet lekker op. Kom maar 
wat dichter bij me. Het is zo’n gedrang. Iedereen wil erin. Nou weer even wachten. O, we zijn al 
heel erg hoog. Daar beneden staat …….( persoon die prik geeft ) Wat zal hij/zij trots op je zijn. Zijn 
we al aan de beurt? Ik heb er zin in.  PFFF even diep in en uit ademen hoor. Doe maar mee. Ik tril 
een beetje. Kom we schudden ons nog even los.  

Samen met uw kind even goed in en uitademen en je een beetje los schudden. 

Ja, we zijn boven. Daar staat de badmeester. We mogen pas gaan als hij geteld heeft. Sla je armen 
maar om mijn nek. Zorg dat je goed stevig zit, leun maar tegen mij aan. Goed zo. Ik sla mijn 
armen om je heen.  Zo, dat is een veilig gevoel. Dit gaan we samen beleven!!  O, wanneer mogen 
we nou?  Knijp je ogen maar goed dicht en luister of de badmeester al gaat tellen. PFFF, blaas nog 
een keer helemaal uit.  

Ouders  hebben oogcontact. 
Andere ouder (“badmeester”) telt tot 3 en  geeft groeihormoon op het moment dat kind uitblaast. 
 
Daar gaan we met zo’n vaart naar beneden. Voel jij ook die kriebels in je buik. O, wat gaaf. We 
schommelen heen en weer. Het water klots om ons heen. BRRR we voelen de koude spetters op 
onze buik. 
Het gaat enorm hard. Wanneer komt er een eind aan deze reuze-waterglijbaan? Alles schiet aan 
ons voorbij. We gaan schuin naar beneden, op je linkerzij en plots weer helemaal rechts. We 
worden heen en weer geschud. Maar wij zitten veilig bij elkaar. 
 
Voer de bewegingen die u verwoord rustig  samen met uw kind uit. Gek doen mag!! 
Vooral de buik waarin geprikt is mag meebewegen. 

Oh, daar is het eind. Daar gaan we…plons, blub blub. Helemaal kopje onder. We proeven het 
water van het zwembad. Ik hou je vast hoor! Samen komen we al proestend weer boven. Veeg 
het water maar uit je ogen. Dat was een hele belevenis. Morgen gaan we weer!!! 

 


