
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Nieuwsbrief 

familienie
uwsbrief 

Geslaagde ouderavond! 
“Samen met je kind al spelend 

ontdekkingen doen”. 
Ouders stimuleren om te spelen met hun kind. Dat 
was het doel van de gezamenlijke ouderavond 
voor ouders van de groepen 1 en 2 van de 
Lugtmeijerschool en psz ’t Peuternest en psz 
Ratjetoe. 
Monique van den Bos leidde de avond in. 
Zij vertelde een enthousiast en helder verhaal 
waarin zij de link legde tussen ontdekkend spelen 
en de taal- denkontwikkeling. Dit werd aangevuld 
met filmpjes over spelen en “SPEEL...GOED!”. 

 
Daarna werden de ouders aan het werk gezet in de 
twee peuterspeelzalen.  
In de ene groep gingen de ouders een spel maken; 
de racebaan uit het boek “SPEEL…GOED!”. Er 
werd heel enthousiast geplakt en gespeeld.  

 
In de andere groep stond o.a. een knikkerbaan, 
Kapla, een treinbaan, mozaïek en een bak vol 
knopen en een bak vol diertjes klaar. De ouders 
gingen zelf spelen en er werd gekeken naar welke 
stimuleringsvragen je kon stellen. De ouders 
wisselden ervaringen uit en deden nieuwe ideeën 
op. 
 
Monique sloot de avond af. 
Wij kijken terug op een geslaagde ouderavond  
Wij kregen veel enthousiaste reacties van ouders, 
zie hieronder. 
 
Anita Michel en Doortje Burghout 
Psz Ratjetoe 
 
 
 
Moeder van 3 jarige peuter: 
Mijn eerste (VVE) ouderavond was heel leuk, 
interessant en leerzaam om mee te maken. Het 
programma zat goed in elkaar en het 
enthousiasme dat werd uitgestraald was 
aanstekelijk. Ik ben al bezig de verkregen tips toe 
te passen en wil mij zeker nog verder gaan 
verdiepen in de verschillende 
communicatie/spelmogelijkheden. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vader van 2,5 jarige peuter: 
Donderdagavond 5 maart begon goed. Stipt 
op tijd begon een informatieavond over 
lerend spelen en ook stimuleren in 
ontdekken. De presentatie aan het begin van 
de avond was duidelijk en ook deels 
herkenbaar. Sommige dingen deden we al, 
maar ook duidelijke en simpele voorbeelden 
hoe het uit te breiden. Wij volwassenen 
denken te moeilijk, hoe simpel kan je plezier 
hebben met een tube gel en/of tandpasta en 
ondertussen je kind ook nog al spelend 
dingen leren. 

Na de theorie was het tijd voor de praktijk, 
wij begonnen met het spelen van spelletjes. 
Goed hiervan kwam niet heel veel terecht 
door het geklets met andere ouders, maar 
geloof het of niet, het ging grotendeels wel 
inhoudelijk over het onderwerp van de 
avond. De voorbeelden waren duidelijk en 
ook de bijbehorende uitleg met vragen om te 
prikkelen waren eenvoudig te begrijpen. 

 
Voor we het wisten was het al tijd om van 
lokaal te wisselen. Een vel met stippen was 
het eerste wat ik zag en ik kon me er geen 
voorstelling bij maken. Wat moet je met een 
filmstrip of ouderwetse dia. Al snel bleek het 
te gaan om een spel dat we zelf mochten 
gaan maken. Hoe simpel, maar ook hoe veel 
plezier je hiermee als ouders onderling, maar 
ook later met je kind mee kan hebben. Na 
het spelletje gewonnen te hebben was het 
tijd voor de afsluiting. 

                                        
Een praktijk voorbeeld hoe het spel met een 
kind gaat en hoe je kan stimuleren tijdens 
het spelen. Wederom de bevestiging dat wij 
volwassenen te moeilijk denken. Je hebt van 
die avonden dat je denkt zonde van mijn tijd. 
Deze viel er niet onder. Ondanks dat we met 
Alissa al op de goede weg waren, hebben 
we wel bij mogen leren dat we eenvoudiger 
moeten denken en iets heel simpels heel erg 
leuk en leerzaam kan zijn. 
 
Moeder van 2,5 jarige peuter (leerkracht): 
“Ik wist het allemaal wel, maar dit maakt  
je weer scherp”. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 


