
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 

familienie
uwsbrief 

Ouderbijeenkomst op psz “de Horst” 
Op 1 oktober organiseerden Marja en Rinske een 
ouderbijeenkomst op psz ”de Horst”. Zij hadden 
gekozen voor een gecombineerde bijeenkomst van 
TOLK en ontdekkend spelen. Dit laatste om de 
speelgoedtassen SPEEL…GOED! te introduceren.  
 
Om 8.30 uur kwamen de eerste kinderen met één 
van hun ouders binnen. De kinderen mochten nog 
even spelen terwijl de ouders al een plaatsje 
zochten in de kring. Om 8.45 uur kwamen ook de 
kinderen in de kring. De kinderen en pm’ers 
openden samen met een lied. Vervolgens werd er 
een nieuw cluster van LOGO3000 aangeboden. 
Mooi om te zien hoe de uitjes van Verhallen 
langskwamen. Met name het uitproberen van de 
woorden werd door de kinderen heel enthousiast 
gedaan! “En nu gaan we bewegen”, nou dat 
hoefde geen tweede keer gezegd te worden. Maar 
daarna het “stil zitten op je plaats” werd ook 
meteen gedaan.  
 
Daarna werd de groep in tweeën gesplitst. Eén 
groep ouders  ging zonder kinderen met Rinske 
mee om te kijken naar een TOLK film. De andere 
ouders gingen ieder met 2 kinderen telkens een 
andere SPEEL…GOED!-tas uitproberen. Marja liep 
rond om aanwijzingen te geven. In de tas zat naast 
ontdekkend spelmateriaal ook een lijst met 
denkstimulerende vragen, zodat ouders 
handvatten hadden bij het spelen met hun kind. 

 
Na een poosje werden de groepen gewisseld. 
Wat mij opviel was dat er van ieder kind een ouder 
was. Alle ouders hebben met de kinderen diverse 
tassen uitgeprobeerd. Er heerste een gezellige 
sfeer en iedereen voelde zich op zijn/haar gemak. 
Ouders stelden vragen en de pm’ers gaven 
antwoord en aanwijzingen. De vrijdag erna gingen 
de eerste tassen mee naar huis. De pm’ers hebben 
plannen om over een poosje een ouderavond te 
organiseren waarbij er meer achtergrondinformatie 
zal worden gegeven over het ontdekkend spelen 
en waar ouders hun tips en tops aan elkaar kwijt 
kunnen.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPEEL…GOED! tassen uitleen 
op psz “de Gentiaan” 

 
Ook op psz “de Gentiaan” worden inmiddels 
speelgoedtassen uitgeleend. De pm’ers 
hebben een aantal tassen gevuld met 
divers materiaal die de kinderen 
afwisselend mee naar huis krijgen. Er is 
gekozen voor een combinatie van een boek 
met aanvullend materiaal rondom een 
thema. 

 
Zo was er een tas met als thema “dieren 
van de kinderboerderij”. In de tas zat een 
boekje van Dikkie Dik over dit thema en een 
doosje met plastic boerderijdieren. Ook zag 
ik een tas met het thema “jarig zijn”. Eén 
van de collega’s had een prachtige 
vlaggenslinger van diverse stofjes gemaakt. 
Ook zaten er roltongen en toeters in. 

 
Om thuis goed aan te slag te kunnen gaan 
hebben de pedagogisch medewerkers 
informatie-waaiers gemaakt. Iedere 
bladzijde van de waaier geeft weer nieuwe 
tips en spelmogelijkheden. 
 
Een reactie van één van de ouders:  
"Wat leuk dat we dat meekrijgen! Mijn kind 
pakte de dieren uit het bakje en ging één 
voor één de dieren nadoen. Toen gingen 
we het boekje bekijken en hij zocht de 
dieren op bij de dieren die we 
tegenkwamen. Het was dus wel jammer dat 
niet alle dieren erbij zaten". 
  
 
 
Dobbelspel “Wie het meest 
gooit”. 

 

 

 

 

 


