
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 

familienie
uwsbrief 

Psz De Gentiaan 
Werken met het boek Speel… Goed! 
Past deze manier van werken mij?, vroeg ik me af 
op de avond SPEEL…GOED! in januari. Ik probeer 
(in het kader van Kaleidoscoop) juist de kinderen 
zelf te laten onderzoeken en ze zeker niet te 
pushen! Maar door de spelletjes die er lagen en de 
vragen die de begeleiders stelden werd mijn 
interesse wel gewekt... dus ik sla thuis eens het 
boek open en wow, wat een leuk boek! 
 
Ik heb zelf 2 kinderen van 4 en 5 jaar oud en ik 
word toch wel heel enthousiast van al dat mooie 
speelgoed! Daarbij bleek dat ik ook nog eens heel 
veel speelgoed wel in huis had, maar ik geen flauw 
idee had hoe ik het nu kon gebruiken. Dan doel ik 
bijv. op de ‘clowntjespuzzel’, waarbij je moet gaan 
combineren. Ik heb thuis zoiets liggen van “Hello 
Kitty”, even mee gespeeld en toen is het naar 
zolder verdwenen. Met de stimuleervragen erbij, 
kun je het spel veel meer verdieping geven. Gaaf! 
 
Maar hoe gebruik ik het nu op de peuterspeelzaal? 
Ik gebruik het bij het plannen van activiteiten bij 
nieuwe thema’s en bij het maken van de 
uitleentassen. Omdat wij echter speelleren in een 
groep van 7 kinderen is de uitwerking wel anders 
dan in het boek, waar juist één-op-één met 
kinderen wordt gewerkt. 
 
Eind vorig schooljaar hadden we als thema 
‘winkel’. Ons doel was dat de kinderen wat meer 
met de winkel gingen spelen, ook op een andere 
manier dan dat ze tot dan toe deden. Ik heb in het 
boek gekeken en daar stond het thema ook in. 
Hierin wordt de nadruk gelegd op het sorteren. Het 
kind in het boek komt zelf op allerlei prachtige 
ideeën. Ik weet dat mijn peuters niet de potentie 
hebben om te vragen naar mandjes en te kijken of 
er meer mogelijkheden zijn. Zij kijken naar wat er 
is, ik zal zelf moeten zorgen voor een rijke 
leeromgeving.  
 
Ik koos ervoor om de eerste keer te sorteren met 
wat er in de winkel lag. De foto’s (met daarop 
boodschappen) haalde ik uit de winkel en de 
boodschappen deed ik allemaal in een tas. Eerst 
gaf ik de kinderen de foto’s. Ze keken wat erop 
stond en benoemden dit ook. Ik vertelde dat de 
winkel nog leeg was en dat ze de foto’s in de 
schappen konden leggen. 

 
Daarna zet ik de tas met boodschappen op de 
grond. De één kijkt erin, pakt een tas en stopt 
allemaal boodschappen daarin. Wanneer ik vraag 
of er niet wat in de winkel moet liggen, gaan een 
paar kinderen aan de slag. Er wordt druk overlegd 
wat een voorwerp is en waar het moet liggen. In 
sommige gevallen komen ze er niet samen uit. Is 
het nu een mandarijn of een grapefruit? 
 

 

 

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 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu is het mijn tijd om in actie te komen. 
Uiteindelijk is het nodig om duidelijkheid te 
scheppen over wat het nu is en het een 
duidelijke plek te geven (een mandarijn 
hoort bij de mandarijnen). Terwijl deze twee 
kinderen daarmee bezig waren, heb ik bij 
andere kinderen benoemd wat ze aan het 
doen waren: “We zijn nu aan het sorteren, 
we zoeken dezelfde boodschappen bij 
elkaar”. Kinderen gingen dus ‘hetzelfde’ 
zoeken. 
Heb ik dan wat aan het boek gehad? Dit 
had ik natuurlijk ook wel zelf kunnen 
bedenken, maar toch... het boek daagt je uit 
om het spel van de kinderen te verdiepen. 
Om ze uit te dagen, om verder te kijken dan 
het ‘gewoon’ winkeltje spelen.  
 
Marieke Rouwenhorst-van Veldhuizen 
 

Daltonschool de Horst         
Speluitleen voor VVE 
kleuters/ouders.                            
Op onze school willen we graag stimuleren 
dat ouders thuis spelen met hun kind. Sinds 
kort zijn we daarom gestart met het uitlenen 
van spelmateriaal voor onze VVE kleuters.  
 
In het voorjaar hebben we hiervoor leuke 
spelen gekocht, waarbij we vooral gelet 
hebben op taal en interactie. Voor de 
ouders hebben we vervolgens een middag 
georganiseerd waarbij we met hen hebben 
gesproken over het belang van spelen met 
hun kind. Daarna hebben we ouders laten 
kennis maken met het spelmateriaal. 
Inmiddels loopt de uitleen en de ouders zijn 
enthousiast. Onze onderwijsassistent regelt 
de uitleen.  

 
Ouders en kinderen mogen het spel een 
aantal dagen lenen. Voor de uitleen maken 
we gebruik van de speciale linnen tassen 
die we kregen op de fantastische avond 
over SPEEL…GOED!  

Cora van Dijk, VVE coördinator  

 
 
 

 

 

 

 

 


