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Veel leesplezier!

1. EHBO aan kinderen, volledige cursus voor vraagouders en andere
belangstellenden
Heb je interesse in een volledige cursus EHBO aan kinderen aan kinderen laat het
gerust weten, via marja@pierewiet.com, dan plannen we bij voldoende belangstelling
2 avonden in. Deze cursus behandelt: veel voorkomende letsels bij kinderen, teken- en
insectenbeten, verslikking, verstikking, bewustzijnsstoornissen, reanimatie en AED.

Bij onze gastouder Sanne Linders hebben we kortgeleden een EHBO cursus voor
haar vraagouders aan huis gegeven. Heb jij hierin interesse, laat het ons weten.

2. De Oudercommissie bijeenkomst

We hebben kortgeleden onze eerste bijeenkomst gehad met onze oudercommissie.
Onder de aandacht kwam ook het ontwikkelingsgericht aanbieden van speelgoed.
Hierboven (linker foto) zien jullie de learning tower. Het is een houten krukje met een
hekje erom heengebouwd. Zo kan het kind op een veilige manier
meehelpen/ontwikkelen op een volwassen hoogte. Op de rechter foto zien jullie rubber
speelgoed.
Het was een interessante en leerzame bijeenkomst. De oudercommissie bestaat uit:
Ingrid van Rens, Mieke Horstermans en Masja Witteveen (links naar rechts).Samen
met hun eigen kinderen Niya, Feya, Tijme en Laurens (links naar rechts) zie je ze
hieronder op de foto.

3. Passend spel- en/ ontwikkelingsgerichtspeelmateriaal
Bij verschillende leeftijden horen verschillende ontwikkelingsfasen. Dit vereist niet alleen een aanpassing in je eigen
gedrag en het organiseren van passende activiteiten, maar ook zorg dragen voor passend spel– en
ontwikkelingsmateriaal.
Bij verschillende leeftijden horen verschillende ontwikkelingsfasen
Zorg voor een variatie in spelmateriaal. Denk aan:

•
•

•
•
•

Materiaal waarmee verschillende ontwikkelingsgebieden worden aangesproken.Denk bijvoorbeeld aan
verschillende soorten ballen en dergelijke voor de grove motoriek, kraaltjes, stiften en kwasten voor de
fijne motoriek en de creatieve ontwikkeling en denkspelletjes voor de cognitieve ontwikkeling.
Materiaal dat geschikt is voor de verschillende leeftijden van kinderen op de bso. Let op: op veel
speelgoed wordt al aangegeven voor welke leeftijd het speelgoed bedoeld is. Dat geldt ook voor
materialen met een meer cognitief karakter, zoals spellen, puzzels en constructiemateriaal. Echter, jij kunt
het beste inschatten of iets geschikt is voor een kind, ook al staat er op de doos een andere
leeftijdscategorie. Dat betekent niet dat leeftijdsaanduidingen nutteloos zijn. Vaak zijn ze wel degelijk van
toepassing en zeker wanneer je de kinderen nog niet zo goed kent bieden ze een goed houvast.
Prikkelend en uitdagend materiaal. Met andere woorden, niet alleen bekend speelgoed zoals lego en
barbies, maar ook speelgoed dat de fantasie prikkelt, zoals ‘ondefinieerbare’ materialen (dozen, wc-rollen,
kokers, takken en dergelijke) en ‘echte’ materialen (bezem, hark, potten en pannen).
Materiaal waarmee je alleen, in duo’s of met een kleine groep kunt spelen.
Materiaal voor binnen en buiten.

Kinderen tussen 4 en 6 jaar
Zorg voor deze kinderen voor prikkelend materiaal om vrij spel in de hoeken uit te lokken. Denk niet alleen aan een
pop, wieg, kinderwagen, potten en pannen, maar ook aan doktersspullen, of levensecht materiaal waarmee
postkantoortje of winkeltje gespeeld kan worden. Vul een ‘winkel’ met echte verpakkingen zoals lege pakken melk,
lege doosjes hagelslag of lege pakken brinta en vul aan met plastic groenten en fruit. Passende verkleedspullen
zijn ook leuk. Zorg voor grote stiften / wasco / kleurpotloden / klei / lijm / papier en kinderscharen voor de creatieve
ontwikkeling. Om de cognitieve ontwikkeling te bevorderen is het goed om puzzels met grote stukken, blokken en
grote lego aan te bieden. Zorg daarnaast voor een afwisselend aanbod in (prenten)boeken en voorleesboeken
(taalontwikkeling).
Kinderen tussen 7 en 9 jaar
Ook voor de kinderen in deze leeftijdscategorie is het goed om, net als voor de jongste kinderen, verkleedkleren te
verzamelen. Zorg daarnaast voor teken- en schildergerei, boetseerklei, kralen en dergelijke om de creatieve
ontwikkeling te stimuleren. Voor de cognitieve ontwikkeling is het goed om puzzels met kleinere stukken en
gezelschapsspellen te verzamelen. Denk aan kwartet, pim pam pet, jenga ed. Omdat kinderen in deze leeftijd
graag zelf willen bouwen en maken is het goed om gereedschap, touw, stokken, takken en doeken in huis te
hebben en tuingereedschap (hark, schep, gieter, maar ook zaadjes) om een eigen tuintje te onderhouden. Zorg
daarnaast voor (voorlees)boeken die aansluiten bij de leeftijd (eventueel luisterboeken) en muziek. Denk verder
aan sport- en spelmateriaal zoals een springtouw, elastiek, stoepkrijt, knikkers, ballen en dergelijke om de
motorische ontwikkeling te stimuleren en kinderen lekker te laten bewegen.
Kinderen tussen 10 en 12 jaar
Zorg voor een basisaanbod van (luister- en lees)boeken en gezelschapsspellen zoals risk,levensweg, kolonisten,
uno, spelkaarten (pesten ed), pim pam pet, knutselgerei (teken- en schilderspullen, boetseerklei, maar ook
materiaal om kettingen van te maken ed ) en sportmateriaal zoals tennisballen, voetballen, badmintonrackets en
stelten. Vul dit aan met materialen die nodig zijn voor specifieke techniek- en/of onderzoeksactiviteiten. Oude
radio’s uit elkaar halen ((knijptangen, schroevendraaiers, maar ook een loep, et cetera), houtbewerking,
behangpapier met houtskool laten werken, ed

Wat betreft het materiaal voor kinderen van 10 – 12 jaar is het goed om vooral naar de kinderen
te luisteren. Welke tijdschriften lezen ze, welke muziek draaien ze? Waarmee spelen ze graag?

4. Keukentafelgesprek op maandag 9 oktober 2017
Graag willen we weer met een groepje gastouders periodiek bij elkaar gaan zitten.
We bespreken dan actuele gebeurtenissen in jouw opvang, je hebt de mogelijkheid
om vragen aan elkaar te stellen en om ervaringen te delen.
Lijkt het jou leuk om aan dit keukentafelgesprek deel te nemen,meld je dan aan bij
via marja@pierewiet.com.
Wanneer: maandagavond 9 oktober 2017
Waar: Berkelstraat 3 Horst
Hoelaat: 19.00 uur tot 20.15 uur

5. Knutselidee, een ijsje
Een lekker verfrissend ijsje knutselen. Teken een vorm van een ijsje en laat de
kinderen dit vullen met propjes van verschillende kleuren papier.mmmm…lekker

6. Blogschrijfster, iets voor jou?
Als gastouder biedt je dagelijkse zorg en begeleiding aan kinderen. Tijdens je
opvangdag beleef je het één en ander met je opvangkinderen zoals mooie
gebeurtenissen, ludieke uitspraken/anekdotes etc. Ben je een gemakkelijke
schrijfster en heb je interesse om een blog over jouw veelzijdige werk als
gastouder bij te houden? Laat het ons weten dan plaatsen we jouw blog in de
nieuwsbrief en op onze website.

7. Gastouder in het zonnetje

Deze nieuwsbrief zetten we Paula Derks in ’t zonnetje.
Zij heeft 10 jaar Daan, en daarna ook Milou opgevangen. Paula van Harte Proficiat
met deze jarenlange goede zorg, aandacht en belangstelling aan Daan en Milou. We
wensen je nog hele fijne opvangjaren samen met deze gastkinderen.

8. Idee, tip, leuke foto
Heb je nog een idee, tip, leuke foto of iets anders voor komende nieuwsbrief, laat het
ons weten (marja@pierewiet.com).

9. Bereikbaarheid in de zomervakantie gastouderbureau
Wij zijn of gaan binnenkort met vakantie. Het gastouderbureau blijft gewoon
bereikbaar. Dus heb je een vraag bel of mail naar info@pierewiet.com.

Zonnige zomer groetjes van
Petra Ruud Anja Annelies en Marja

