MAAND JULI

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 & Thalia

Uitdaging van de maand
Zomerse activiteiten op allerlei gebieden!
Deze maand leggen we even de aandacht bij de speelgebieden. De verschillende speelgebieden gaan
van: avontuurlijk spelen, bewegen, bouw en techniek, koken, lezen/vertellen/filosoferen, media en
de digitale wereld, zingen en muziek maken, onderzoeken en ontdekken, regelspel, tekenen /
boetseren / knutselen en schilderen tot uitbeelden tot drama – en fantasiespel.
Ook buiten kunnen de verschillende speelgebieden aangeboden worden.
Durf te proberen en geniet vooral!

Uitdaging 1

Uitdaging 2

Uitdaging 3

Voer samen met de
kinderen enkele
wetenschappelijke
experimenten uit. Ja, dit kan
ook voor baby’s en peuters.
Zij experimenteren namelijk
ook heel graag!

Probeer met één soort
materiaal activiteiten te
verzinnen waarbij je elk
speelgebied hebt verkend!

Creëer buiten een (mobiele)
speelzone waar de kinderen
de mogelijkheid hebben om
verschillende speelgebieden
te combineren. Denk maar
aan onderzoeken,
avontuurlijk spelen en
bouwen of muziek maken
en ontdekken.

Samen spelen, samen delen

Sensomotorisch
spelen bij de
Madeliefjes

Spelen op hoogte in Tierlantuintje

Spelen op hoogte
bij de Madeliefjes

“Children are great
imitators.
So give them
something great to
imitate.”

Speeltip van de maand
Speelgebieden
Hoe en met welke materialen kunnen activiteiten binnen de verschillende
speelgebieden zomers gemaakt worden?
Laat de verbeelding maar spreken. Zo zal je zien dat er met 1 materiaal of 1 soort activiteit
,
meerdere
speelgebieden aan bod kunnen komen. Denk maar na als je met de groep een
(tik-tok) filmpje maakt, dan ben je bezig met muziek, bewegen, media, …
Met een krant kan je knutselen, gebruiken om over te stappen, hoedje van papier maken, laten
bewegen in de wind, over vertellen, …

Kei-leuk
Waarschijnlijk heeft iedereen als kind ooit wel een kei of steen vanop reis meegebracht. Met keien
en stenen kan er super veel gedaan worden. Tijdens een wandeling kan je kinderen zelf stenen laten
verzamelen maar je kan ze ook zelf aankopen bij de Doe-Het-Zelf zaak.
Laat de kinderen de stenen verkennen. Zijn ze zwaar, hard of zacht, koud of warm. Een steen die een
nacht heel buiten gelegen voelt koud aan maar laat je hem enkele uurtjes in de zon liggen dan voelt
hij lekker warm aan. Als hij nat is dan is hij donker en glad.
Stenen zijn ook ideaal om mee te bouwen. Laat de kinderen ze op elkaar stapelen of een dam
bouwen in de zandbank zodat het water in een putje kan blijven staan.
Geef hen een verfborstel en water, of laat hen de stenen kleuren met krijt en je krijgt leuke
kunstwerkjes te zien.
Stenen verzamelen in bakjes of mandjes, van een grote steen springen of de stenen gebruiken om
een lijnen mee te trekken en ze van de ene lijn naar de andere laten lopen… met stenen bezig zijn is
dus altijd in beweging zijn
Water en zomer, de ideale mix.
Als we aan de zomer denken dan denken we automatisch aan zon, zee en strand.
Ook in de opvang is spelen met zand en water een ideale zomeractiviteit.
Maar hoe kunnen we water en zand integreren in de speelgebieden?
2 emmertjes water halen…
Laat kinderen emmers, potjes vullen en ze verplaatsen naar een andere plaats. Op die manier zijn ze
in beweging, door te vullen/gieten leren ze ontdekken en onderzoeken…
Water-val
Een houten plank of pallet waaraan je kosteloos materiaal aan bevestigd zoals flessen, een stuk buis,
bloempotje met gaten in en plaats onderaan een emmer. Uren speelpret verzekerd.
Smullen
Wanneer het warm is moet er ook extra veel gedronken worden. Maak samen met de kinderen
lekker fruitwater of doe stukjes fruit in ijsblokvormjes. Je bent samen aan het koken maar ze
ontdekken ook nieuwe dingen.
Beeldhouwen met ijs
Vul samen met de kinderen ijsblokvormpjes of zakje met water en doe er een stukje speelgoed of
materiaal in. Eens bevroren kunnen de kinderen op ontdekking gaan, de ijsblokken stapelen, met een
hamertje het ijs proberen te breken,…
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www.speelbank.be
Kiddo
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26/06/2021 – 18/07/2021: Ronde van Frankrijk
07/07/2021: Wereld chocoladedag
11/07/2021: Vlaamse feestdag
13/07/2021: Internationale puzzeldag
15/07/2021: Wereld jonge talentendag
20/07/2021: Offerfeest
21/07/2021: Nationale feestdag
30/07/2021: Internationale dag van de vriendschap

Wereld jonge talentendag.
De talenten van jongeren worden nog te weinig benut en dit heeft effect op de werkloosheid. Het is
belangrijk dat we al op jonge leeftijd inzetten op de talenten en krachten van de kinderen. Zet 15 juli
alvast in jullie agenda en zet die dag speciaal in op de talenten van de kinderen!

Internationale dag van de vriendschap.
We weten allemaal hoe belangrijk en waardevol vriendschap is, op welke leeftijd ook. Niets
mooier om een peuter het handje van zijn “beste” vriendje vast te houden of een tiener die zijn
vriend helpt. Er bestaan heel wat voorleesboeken over vriendschap die je op deze dag er bij kan
nemen. Of misschien maak je wel een leuke foto van een kind met zijn/haar vriendje in de
opvang en geef je die mee als een mooie herinnering voor later?
Nationale feestdag
Kleur de opvang zwart-geel-rood, versier ze samen met de kinderen in onze nationale kleuren.
Vraag aan ouders om hun kinderen in rode kledij aan te kleden en haal zelf je leukste rode TShirt uit de kast!

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)

Nieuws uit het pedagogisch team
Tromgeroffel voor de winnaars van de wedstrijd ‘Maak je buitenruimte speelklaar’:
de samenwerkende onthaalouders van het Tierlantuintje! Proficiat!

We bedanken ook alle andere locaties de hebben deelgenomen!

De aandachtige lezer zal gezien hebben dat er een nieuwe naam op de eerste pagina is toegevoegd
aan het pedagogisch team. Thalia Lams (die eerder haar stage deed bij het pedagogisch team,
tewerkgesteld is als kinderbegeleidster in Oogappel, maar momenteel waarnemend teambegeleider
is in Team Machine) zal vanaf september aan de slag gaan als regionaal ondersteuner bij MENTES. Zij
zal ook één dag in de week het pedagogisch team ondersteunen. Proficiat en welkom, Thalia!

