FEBRUARI

Pedagogisch
weetje

Veel speelplezier!
In 2021 zet het pedagogisch team van De Blauwe Lelie speelplezier in de
aandacht! Elke maand proberen we jullie te prikkelen met een nieuwe speeltip,
een nieuwe uitdaging en enkele inspirerende foto’s van speelpret op de locaties!
Maandelijks zetten we ook enkele leuke themadagen in de kijker om samen met
kinderen en ouders te beleven!
Veel speelplezier!
Het pedagogisch team: Arlette, Cathérine, Femke, Kathleen, Sibe, Stéphanie,
Willemijn & Zoë

Uitdaging van de maand
Vaste of mobiele speelzones?
Iedere opvanglocatie heeft vaste speelhoeken*, denk maar aan het keukentje, een bouwhoek, een
leeshoek, … Naast vaste speelzones kan je ook tijdelijke speelzones inrichten, we spreken dan van
een mobiele speelzone.
•
•
•
•
•

Hoe pak ik dit aan? Enkele tips:
Thema gebonden bv: seizoenen, maandthema van de activiteitenkalender in de
buitenschoolse, …
Dure, nieuwe materialen zijn niet nodig. Er moet een basis zijn, maar er is vooral creativiteit
nodig om te beginnen indelen bv: baken de zone af door het gebruik van een tapijt.
Voorzie een gevarieerd aanbod voor iedere leeftijd dat aansluit bij de interesses van de
kinderen.
Door aan ouders kosteloos materiaal te vragen kan een hoek in hetzelfde thema er steeds
anders uit zien. Het bouwen met eierdozen is anders dan het bouwen met botervlootjes.
Hou je oren en ogen open om te zien wanneer je mobiele speelzone aan vervanging toe is.

*Definitie speelhoek: het is een afgebakende zone waar de kinderen rond een bepaalde handeling of een bepaald thema spelen. Een
speelhoek is veel meer dan enkel wat materiaal in een bepaalde zone. Het gaat om levensechte of fantasierijke situaties, materiaal,
leuke impulsen en zoveel meer! Binnen DBL kiezen we voor de term speelzone i.p.v. speelhoek.

Uitdaging 1:
Vul het winkeltje aan met
levensecht materiaal:

Wedden dat de winkel plots
een apotheek wordt en de
poppen ziek worden?

Uitdaging 2:
Doe een oproep bij ouders
om doppen te verzamelen
en richt een mobiele zone
in

Uitdaging 3:
Pimp een vergeten of
weinig gebruikte zone
Tips:
- Hang een lichtjes slinger
op in de leeshoek
- Leg een lakentje op de
tafel
- Creëer een
snoezelruimte
- …

Samen spelen, samen delen
Op deze pagina willen we elke maand enkele leuke praktijkvoorbeelden uit de verschillende locaties
letterlijk in de kijker zetten! Op de laatste pagina van het pedagogisch weetje kan je de
contactpersoon voor jouw locatie terugvinden om je foto’s door te sturen! Ook de pedagogisch
coach van je locatie zal geregeld haar fototoestel boven halen!
Laat je kinderopvang schitteren!

“Quote”
Kinderen zijn kinderen en
doen kinderlijke dingen
(de Groot, 2009)

Speeltip van de maand
Kosteloos materiaal om te knutselen én te spelen
Kinderen beschouwen spelen en speelgoed als hun leef- en werkwereld.
Een kind speelt om verschillende redenen:
- Omdat het leuk is! Een kind dat speelt voelt zich gelukkig.
- Kinderen spelen om na te doen, om iets te leren om hun emoties te uiten, om
ervaringen te verwerken en om iets zelf uit te proberen.
- Om de tijd door te komen, zichzelf te vermaken.
- Ze leren de verschillen en overeenkomsten tussen voorwerpen zien.
Spelen is dus belangrijk voor de ontwikkeling. Volwassenen geven kinderen speelgoed, zorgen voor
een plek om te spelen en brengen kinderen in contact met andere kinderen om samen te spelen.
Speelgoed is een middel om te spelen. Natuurlijke of kosteloze materialen zijn hier ook heel
bruikbaar voor en kunnen veel meerwaarde hebben. Het spelen met kosteloze materialen zorgt
ervoor dat kinderen hun fantasie gebruiken. Ze bedenken zelf een functie voor iets en gaan ermee
aan de slag. De voorwaarden om dit materiaal te gebruiken zijn dezelfde als voor speelgoed: het
moet veilig zijn, schoon, afgestemd zijn op de leeftijd van de kinderen die ermee spelen en geen
gevaarlijke kleine onderdelen, scherpe randen of giftige stoffen bevatten. Kinderen moeten er iets
mee kunnen.
Indien er gekozen werd voor uitdaging 2 is jouw opvanglocatie al overspoeld met doppen, alle
formaten en kleuren. Je kan meer doen dan alleen maar knutselen hiermee:

BRONNEN

•
•

De Lepeleire, L., (2015-2016). Duurzaam spelen: een uitdaging! Een onderzoek over het integreren van kosteloos
materiaal in de opvang van baby’s en peuters. Geraadpleegd op www.scriptiebank.be
Definitie speelhoek (www.speelbank.be/speelhoeken )

Op de agenda
•
•
•
•
•
•

5/02 – 12/02: Week tegen pesten
9/02 : Dikke truien dagen, safe internet day
12/02: Chinees nieuwjaar
14/02: Valentijn
21/02: Internationale dag van de moedertalen
27/02: Start week van de vrijwilliger

1) Week tegen pesten
Bekijk de website: www.kieskleurtegenpesten.be voor de dansmoves en andere hapklare tips
en tricks. En zet in op ‘stip it’, we maken samen een vuist tegen pesten!
Snij de appel in
schijven, mix platte
kaas met een eetlepel
pindakaas (ja, echt!). En
werk af met 4 blauwe
bessen

2) Week van de vrijwilliger
Op de website: www.vrijwilligersweek.be is er een gratis digitale toolbox vol met tips en
voorbeelden om zelf aan de slag te gaan. Je kan bv kiezen voor een visuele aanpak:
- Vrijwilligers in actie: het geeft meteen ook weer wat de organisatie doet;
- Een groepsfoto van de vrijwilligers;
- Een vrijwilliger laten getuigen
Ontdek de kracht van het beeld!

-

Wil je jouw opvanglocatie laten
schitteren in onze fotorubriek?
Wil je de collega’s prikkelen met een
eigen speeltip?

DVO: kathleen.tacquet@deblauwelelie.be
KDV: willemijn.vantrigt@deblauwelelie.be
BKO: stephanie.deckmyn@deblauwelelie.be

Deel jouw foto’s met ons!
(Hou rekening met de GDPR-wetgeving)

