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Geslaagde bijeenkomst 
SPEEL…GOED!  in  het  Kristal. 

 
Op 17 januari was het zover, Jan de Lange komt 
spreken  over  “ontdekkend  spelen”.  Van  iedere  
lokatie waren één of meer medewerkers aanwezig; 
in  totaal  150  mensen.  Ontdekkend  spelen…veel  
materialen lenen zich hiertoe; maar van belang is 
dat de volwassene de juiste vragen stelt. Het kind 
moet aan het denken worden gezet. Dat was de 
boodschap én is tevens de grote uitdaging voor 
ons als medewerkers. Het boek SPEEL…GOED!  
van Jan de Lange biedt hier handreikingen bij. 
Ervaren, doen én met elkaar hierover in gesprek 
gaan moet het vervolg worden. Want zo krijg je het 
ontdekkend spelen in de vingers! Eén van de 
middelen hierbij is deze Nieuwsbrief. Kortom we  
leren van en aan elkaar. 
 
Tip van Barbara Veenstra: 
We  zagen  het  al  op  de  speelgoedavond…blikken  
zijn geweldig spelmateriaal. 
Het nadeel is dat blikken aan de binnenzijde na 
openen een scherpe rand hebben. Er is een 
blikopener op de markt die blikken kan openen 
zonder scherpe randen achter te laten, zodat je de 
blikken daarna voor andere doeleinden kan 
gebruiken. (FvB Blikopeners; prijs  €15,- ) Nu is dit 
wel een vrij duur apparaat. Andere tips zijn dus 
zeker welkom! 

 
 
Tasjes labelen voor de speeluitleen. 
Met de naam én de foto van het kind is het meteen 
duidelijk wie welke tas mee naar huis neemt. Vol 
trots gingen de kinderen met de tassen naar huis. 
“Ik  ben  postbode”,  riep  Hamza  met  de  tas  om  zijn  
schouder. 

                                   

 

 

 
 
 

 
 

Wat kan je kwijt in 
deze nieuwsbrief? 

Deze nieuwsbrief is bedoeld 
om elkaar te inspireren en 

te helpen om het 
ontdekkend spelen goed 

handen en voeten te geven. 
Soms zijn we allemaal 

bezig om ons eigen wiel uit 
te vinden. Door het delen 
van ervaringen, tips en 

ideeën hopen we dat jullie 
enthousiasme over deze 
manier van werken alleen 

nog maar groter wordt.  
 

Te denken valt aan: 
Leuke ervaringen met 
ontdekkend spelen. 

 
Tips hoe je kosteloos 

materiaal op een 
ontdekkende manier in kan 

zetten. 
 

VVE-bijeenkomsten over  
ontdekkend spelen. 

 
Spelinloop, ontdekkend 
spelen en speluitleen. 

 
De juiste vragen 
stellen….lastig?  

 
 

Schrijf erover én deel het met 

elkaar! Stukjes en foto’s 

mailen naar: 

mvandenbos@leerplein055.nl 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel Kees Broekhof over 
“speelgoed, taal en denken” 
In  het  tijdschrift  “Kiddo”  is  in  2013  een  
artikel geschreven van Kees Broekhof over 
speelgoed, taal en denken. Het artikel is in 
de bijlage bijgevoegd. Leuk om te lezen hoe 
taal en denken hand in hand gaan.  
 
Dobbelspel  “Wie  het  meest  
gooit”. 
Alette Lanting geeft o.a. de cursus “met 
sprongen vooruit  in  de  onderbouw” bij de 
IJsselgroep. Eén van de spellen die Alette 
heeft ontwikkeld is  het  dobbelspel  “Wie  het  
meest  gooit”.  Naast  de  spelbeschrijving  
geeft ze aan welke 
ontwikkelingsstimulerende vragen je kan 
stellen. Dit spel en de vragen sluiten weer 
prachtig  aan  bij  het  spel  “racebaan”  van  Jan  
de Lange. Naast dat ik het spel met de 
kinderen speel en uitleen aan ouders heb ik 
er ook een artikel over geschreven voor in 
de schoolkrant. In de bijlage het artikel met 
daarin de spelbeschrijving en de vragen. 
 
De  juiste  vragen  stellen…lastig  
of niet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monique filmde een stukje spelen met 
dakgoten op  PC  Jenaplanschool  “De   
Ontdekking”. Na afloop keken ze de 
beelden terug en bespraken met elkaar hoe 
lastig het soms is om de juiste vragen te 
stellen die ervoor zorgen dat een kind zelf 
tot ontdekkingen komt. Door met elkaar te 
kijken naar elkaars handelen/vragen stellen 
helpen de medewerkers van de voor- en 
vroegschool elkaar om zich verder te 
professionaliseren. 

 
 

 

 

 


