November

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,
Thalia & Willemijn

Uitdaging van de maand
Week van de smaak in het teken van ‘Smaak van geluk’. Een week alleen maar rond de
smaakpapillen. Heel wat mogelijke uitdagingen een beetje teveel om er maar een
week mee te vullen waarom geen maand?
Een geleide activiteit rond de smaakpapillen met proeven zuur, bitter en zoet, … wat is er lekker en
wat is er minder lekker. Niet alleen die smaakpapillen kunnen geprikkeld worden. Restjes voeding
als speelmateriaal aanbieden zorgt voor nieuwe uitdagingen. Eindeloos veel mogelijkheden rond
voeding. Ook als spelimpulsen zijn er heel wat opties. Loop eens rond als begeleider met een stuk
fruit/groente door de werking, of loop verkleed als
een stuk fruitdoor de werking. Maak de kinderen
nieuwsgierig naar wat je gaat doen in je ‘verkleedkledij’ of met‘materiaal’ dat ze niet verwachten
tijdens de vrije speelmomenten.

Uitdaging 1

Uitdaging 2

Uitdaging 3

Stempelen doen we meestal
met stempels, kurken,
sponsjes, … maar wat als we
nu eens gek deden en
stempelen met restjes
voedingswaren?!

Bedenk een originele
manier om écht eten te
introduceren door aan de
slag te gaan in de werking
met groeten en fruit, droge
voeding, … .

Bedenk een origineel spel of
maak een heus bouwwerk
samen met de kinderen in
het thema voeding.

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!
[deel hier de foto’s van de voorbije maand]
Laat je kinderopvang schitteren!

Happy Stones in ’t Ravotterke

Wedstrijd: “Tuin speelklaar maken”
Tierlantuintje ging aan de slag met het de
moestuinbakken!
Ze
plaatsten
de
verschillende potten en bakken verspreid
over de tuin, op ooghoogte van de kinderen.
Haal die lekker oogst maar binnen van
wortels, paprika’s, … .

Spreekwoorden en gezegden
Proficiat BKO Zocjes met het vinden van alle
spreekwoorden en gezegden (pedagogisch
weetje oktober)!

Thema ‘Herfst’
Peutertuin Zonnebloem deed heel wat acties in het teken van
‘Herfst’. Ze speelden met blaadjes, sneden een pompoen,
bestudeerden hoe hoog een boom was en een uitstap naar
het bos.

“Quote”

Speeltip van de maand
Speelimpulsen vanuit de kindbegeleider
Als kindbegeleider ben je een belangrijke ‘sfeer-bewaker’ tijdens spelmomenten.
Naast het bewaken van sfeer ben je ook een speelpartner tijdens het spel. Vanuit die
rol gaan we verder in op speelimpulsen vanuit de kindbegeleider.
Een kindbegeleider kan op verschillende manieren een speelimpuls aanbieden. Enkel voorbeelden
van speelimpulsen vanuit kindbegeleider:
• Het aanbieden van ander speelmateriaal
• Het aanbieden van een andere ruimte
• Een handje te helpen
• Het invoeren van extra regels of uitdagingen
• Het introduceren van een extra fantasie-element, verhaal of personage
• Het veranderen van de groepsindeling of andere speelvriendjes betrekken in het spel.
Het belangrijkste onderscheid tussen een geleide activiteit en een speelimpuls is het vrijblijvend
karakter. Een speelimpuls is een voorstel, geen opdracht. Een speelimpuls kan een fantastisch
voorstel zijn, maar een kind kiest zelf of ze er wel of niet op ingaan. Een kind kan er evenzeer op
ingaan door het aan te passen aan de eigen noden/visie.
Een speelimpuls is niet noodzakelijkerwijs een uitgesproken iets. Het kan heel goed zijn dat je als
kindbegeleider iets voordoet waarop het kind inpikt. (vb. kind is ‘vlees aan het bakken’ en
kindbegeleider neemt een spatel en draait het vlees om)
Een speelimpuls van een kindbegeleider kan pas het beoogde effect bekomen indien er een klik is
tussen kind en kindbegeleider. Aansluitend bij hetgeen het kind speelt is een bijkomende vereiste,
een ‘logische stap’ in hun spel. Evenzeer kan een kind een speelimpuls aanbieden aan de
kindbegeleider, dit is eerder een wisselwerking in het samenspelen.
Een speelimpuls vanuit een kindbegeleider kan heel spontaan ontstaan, dit gebeurt onbewust. Een
bewuste speelimpuls is wanneer men een voorbereiding maakt. Een voorbereiding is niet gelijk aan
een volledig uitgewerkte activiteit, maar een verzameling van verschillende kleine prikkels. Een
voorbereide speelimpuls is vaak creatiever, origineler en uitdagender.
[Eventueel een afbeelding]

BRONNEN

•

Bron: Cahier kinderopvang ‘Speelkansen’

Op de agenda
•
•
•
•
•
•
•
•

1 november: Allerheiligen
2 november: Allerzielen
11 november: Wapenstilstand/Sint-Maarten
12-20 november: Week van de pleegzorg
14 november: Diabetes dag
16 november: Dag van de tolerantie
18-28 november: Week van de smaak
20-28 november: Voorleesweek

12-20 november: Week van de pleegzorg:
Tijdens de week van de pleegzorg geven we aandacht aan “een goeie match”. Pleegzorg is
maatwerk, ze gaan op zoek naar de juiste ondersteuning afhankelijk van de situatie.
18-28 november: Week van de smaak: (zie de uitdagingen)
Dit jaar staat de week van de smaak in het teken van ‘De Smaak van Geluk’. Van welk
gerecht wordt jij gelukkig, van welk gerecht worden de kinderen gelukkig.
20-28 november: Voorleesweek:
Voorlezen … het delen van leesplezier! Onder het moto ‘Eén kwartier, elk kind, elke dag’
wordt er opgeroepen om elke dag (minstens) een kwartier voor te lezen.
Op zoek naar een leuk voorleesboek? Bekijk deze site per leeftijdscategorie heel wat leuke
boeken te vinden: https://voorleesweek.be/boekentips/0-3-jaar

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)

