
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

  

 

 

AUGUSTUS  2020 

Pedagogisch 
weetje 

Wist je dat?  
Wist je dat het pedagogisch team van vereniging De 

Blauwe Lelie elke maand een pedagogisch weetje zal 

verspreiden met daaraan een uitdaging voor jou 

gekoppeld?  

Resultaten van deze uitdaging mag je ons steeds 

doorsturen! Vorige maand waren we blij verrast met 

de inzending van een foto van één van onze 

medewerkers die een nieuwe uitdaging was 

aangegaan: #uitdaging#Laura#wakeboarden! 

Groetjes,  

Arlette, Cathérine, Femke & Kathleen 

Uitdaging van de maand  
Kinderen zijn kleine onderzoekers die de wereld willen 

verkennen. Creëer voor hen ruimte en mogelijkheden om 

de wereld om hen heen te ontdekken en te onderzoeken. 

Kinderen willen graag iets nieuws uitproberen. Nieuwe 

dingen houden soms ook risico’s in. Samen risico’s 

inschatten en er gepast mee omgaan. Zo ervaren ze 

grenzen en leren ze er spelenderwijs mee omgaan. Dat is 

hoe kinderen groeien ! 

Laat kinderen de wereld ontdekken en vraag jezelf altijd 

eerst af ‘Waarom niet?’ 

In het spelen zoeken kinderen bewust naar een balans 

tussen plezier en angst. Ze onderzoeken en ondervinden 

of iets al lukt en hoe dat werkt. Door risico’s op te zoeken 

gaan kinderen die ook steeds beter beheersen.  

 

 
 

 

UITDAGING  

Ga de uitdaging aan deze maand: wat vind 
jij spannend of ga je eerder risico’s 
vermijden? De meeste kinderen houden 
wel van wat spanning! 
Wat laat je kinderen zelf doen en 

ontdekken of ben je toch nog veel aan het 

verbieden en afremmen? Onderzoek 

welke activiteiten je kan aanbieden om 

het spannend te maken. Ga na waar je in 

de opvang activiteiten kan organiseren die 

voldoende uitdagend zijn voor kinderen. 

Kijk hoe je samen omgaat met risico’s. Kijk 

en luister naar de kinderen en ontdek 

hoeveel ze eigenlijk al zelf doen en kunnen 

doen.  

 

 

  

  

 

 

OP DE AGENDA: altijd een leuk idee om hieraan een activiteit te koppelen.  

• 1-7 augustus : Internationale week van de borstvoeding 

• 8 augustus : Internationale Kattendag 

• 12 augustus : Internationale Dag van de Jeugd 

• 13 augustus : Dag van de linkshandigen 

• 22 augustus : Dag van de Tandenfee 
•  
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              Spannend spel ! 

 Spelen in de hoogte : klimmen, op de trap, klimrek, bomen, opstapjes, trapje bij het 
verzorgingskussen,.. 

 
 Ervaren van snelheid : snel fietsen of steppen, glijden van de glijbaan,… 

 
 Omgaan met gevaarlijke voorwerpen  : zelf iets mogen timmeren 

 
 Spelen op gevaarlijke plekken :  een vuurtje aansteken, brood bakken, groenten 

snijden, marshmallows roosteren,… 

 
 Trekken en duwen aan iets of aan elkaar: een trek- en duwspelletje, touwtrekken, 

op de speelmat,… 

 
 Spelen uit het zicht : zich verstoppen, een kamp bouwen, een eigen tentje,… 

 
 

Dit zegt de wetenschap :  In hun spel zoeken kinderen nieuwe situaties op en proberen ze uit hoe 
ze ermee om kunnen gaan. Spelen spoort hen aan om zich voortdurend aan te passen aan de 
uitdagingen en de veranderingen van de omgeving.  
Spelen heeft een impact op hoe het brein werkt net doordat het voortdurend aanpassingen vraagt 
en oefent. Dat zorgt voor nieuwe verbindingen in de hersenen. 
 

Doe de test : hoe ondersteun jij risicovol spelen bij kinderen ? https://www.speelbank.be/speeltips 
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• www.veiligheid.nl 

• Voor nog meer speelplezier :www.arteveldehogeschool.be/risicovolspelen 

• eldehogeschool.be/risicovolspelen/ 

Ogen en oren 

http://www.veiligheid.nl/

