
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

  

 

 

SEPTEMBER 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 steeds doorsturen 

naar ons! Naar aanleiding van het weetje van juli 

mochten we enkele leuke foto’s ontvangen van een 

onthaalouder. Door de tips uit het pedagogisch weetje is 

zij uit haar comfortzone getreden met prachtige 

activiteiten als resultaat!  

Groetjes 

Arlette, Cathérine, Femke & Kathleen 

Uitdaging van de maand  
Kinderen die minutenlang hun zachte knuffelbeer 

aaien en daarvan genieten. In de zandbak het zand 

tussen de vingers laten glijden, elke keer opnieuw. Als 

volwassene bij het brood bakken het deeg langer 

kneden dan nodig, gewoon omdat het een rustgevend 

gevoel geeft. Zaken die voor iedereen wel herkenbaar 

zijn. 

Waarom doen kinderen dit zo graag? 

Ze gaan op die manier voelen met hun zintuigen. Ze 

experimenten met materialen, ontdekken hun 

lichaam, doen nieuwe ervaringen op, de fijne motoriek 

wordt gestimuleerd maar er wordt niets van hen 

verwacht. Er is geen resultaat aan gekoppeld en dat 

zorgt voor een ontspannend gevoel en zorgt er ook 

voor dat kinderen durven te experimenteren. Gaat er 

iets fout dan beginnen ze gewoon weer opnieuw. 

Omdat er geen of amper eisen aan gekoppeld worden 

vergroot dit het zelfvertrouwen van de kinderen en 

werkt het zo ontspannend. 

 

 

 

UITDAGING  

Ga de uitdaging aan deze maand: maak 

gebruik van je zintuigen. 

Kies bewust om iets te doen waarbij je jouw 

zintuigen extra gebruikt en neem hier ook de 

tijd voor om van te genieten en te 

ontdekken. Voel, ruik, luister, proef en kijk! 

Dit kan alleen tijdens je dagelijks me-

timemomentje maar doe het ook samen met 

de kinderen. 

Zet je ogen en oren open en kijk waar 

kinderen van genieten en hoe ze nieuwe 

dingen ontdekken.  

 

OP DE AGENDA 
• 1 september: Eerste schooldag van het 

schooljaar  20-21 

• 1 september: Duurzame dinsdag 

• 2 september: Wereld kokosnootdag 

• 16 september: Dag van de cameraman 

• 24 september: Werelddovendag 

• 26 september: Internationale dag van de 

talen 

• 27 september: Wereldhartdag 

•  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“DO MORE 

of what makes you 

HAPPY.” 

 

Sensopathisch spel  
Via sensopathisch spel laten we de kinderen spelen en ervaren via hun zintuigen. Doordat kinderen tijdens 
sensopathisch spel zelf op ontdekking gaan doen ze heel veel ervaringen en kennis op. Niet alleen het voelen staat 
centraal maar ook de oren en ogen krijgen een belangrijke rol. De kinderen leren kijken, luisteren naar nieuw 
spelmateriaal. Leren wat ze fijn en niet fijn vinden. Als begeleider observeer je de kinderen tijdens dit spel. Op 
welke zintuigen doen ze het meeste beroep, waar liggen hun interesses, welke ontdekkingen doen ze op? Door 
goed de ogen en oren open te houden zie je dat de kinderen de wereld rondom zich ontdekken en onderzoeken. 
 
Wat nog een groot voordeel van sensopathisch spel is : 
➢ Het hoeft amper iets te kosten en is voor elke leeftijd geschikt. Het materiaal dat voor sensopathisch spel 

gebruikt kan worden heb je heel vaak gewoon voor handen. Denk maar aan water, zand, rijst, blaadjes, bloem, 
spiegel, verschillende soorten papier, flesjes, scheerschuim, … 

➢ Het gewoon mogen knoeien en voelen werkt rustgevend en kan ook helpend zijn om emoties en 
gebeurtenissen te verwerken. 

 
Wat kan je allemaal doen en/of gebruiken? 

 Je vult plastic flessen met een bepaald materiaal. Afhankelijk van wat je hebt liggen; kralen, veren, 
knikkers, rijst. Zowel groot als klein, licht en zwaar, vloeibaar of droog, hard of zacht. Ideaal voor baby’s en 
kleine kinderen. Die kunnen daar volop mee spelen en ontdekken zonder het gevaar van spullen in de 
mond. Wel is het verstandig om de flesjes goed dicht te plakken. 

 Voelbordjes maken 
 IJsblokjes met stukjes fruit maken en dit aanbieden 
 Zipzakjes vullen met verf 
 Water mengen met maïzena en laat hen maar experimenteren 
 Blotevoetenpad maken 
 Gekleurd schuim maken. Meng met een mixer water en kinderzeep, doe hierbij een beetje verf en je krijgt 

een leuk regenboogeffect. Plezier gegarandeerd. 

 

BRONNEN 
• Kleuteruniverstiteit.nl  

• Mamaliefde.nl 

• Moodkids.nl 

• Voor nog meer inspiratie:  

pinterest/sensopatischspelen  

https://spelenkunjeleren.nl/spelideeen/spelidee-n-sensopatisch-

spel/index.html 

Ogen en oren 

https://spelenkunjeleren.nl/spelideeen/spelidee-n-sensopatisch-spel/index.html
https://spelenkunjeleren.nl/spelideeen/spelidee-n-sensopatisch-spel/index.html

