
Nieuwsbrief Lente 2020 
 

Wat een bizarre tijden beleven we met zijn allen. 

Zowel  thuis als in de werksituatie, voor iedereen is 

het anders en staat het leven op zijn kop. We zijn 

ook op de opvang druk bezig met de opvang van de 

kinderen van ouders uit vitale beroepen. Ook 

maken we alles lekker schoon en fris en wordt het 

terrein rondom de opvang opgeknapt zodat we 

helemaal klaar zijn voor als alle kinderen weer 

terugkomen, we kijken er zo naar uit! Bij deze de 

nieuwsbrief voor de lente, veel leesplezier! Laura Veldt. 

 

Allereerst nogmaals dank voor het begrip en de medewerking tot nu toe. 

Er wordt van iedereen een grote flexibiliteit gevraagd en creatief denken. Ook de lieve, leuke reacties 

via de mail, facebook en app worden door ons erg gewaardeerd. 

 

Wat betreft de planning hebben we nu helder welke kinderen we wel kunnen verwachten op de 

opvang. Zit u echt in de knel en jullie hebben een vitaal beroep, laat het ons weten zodat wij 

misschien iets voor jullie kunnen betekenen. 

Gezien het kleine aantal kinderen hebben we hier de personele planning op aangepast. 

Praktisch gezien hebben we een paar aanpassingen: 

 

 De kinderen worden samen op 2 groepen opgevangen, beneden op het kinderdagverblijf op 

groep 1 en 2. 

 De openingstijden blijven ongewijzigd. 

 Er is een planning gemaakt wanneer pedagogisch medewerkers moeten werken, het kan dus 

voorkomen dat uw kind door een andere pedagogisch medewerker opgevangen wordt dan u 

gewend bent. 

De ontstane situatie riep bij u en bij ons heel veel vragen op, waarbij de antwoorden er nog niet altijd 

waren. Gelukkig wordt er veel informatie dagelijks aangevuld en bijgewerkt. 

 

Op de site www.veranderingenkinderopvang.nl vindt u praktische vragen en antwoorden over het 

Coronavirus mbt de kinderopvang. 

 

Wij zijn erg blij dat de overheid heeft aangegeven de kinderopvangtoeslag gewoon door blijft lopen, 

zodat de kinderopvang ook blijft bestaan na de Corona crisis. 

 

Hierbij heb ik even een stukje van de site geknipt en geplakt wat gaat over de vergoeding en betaling. 

Kijk voor meer informatie op de site www.veranderingenkinderopvang.nl  . 

 

 

 

 

 

http://www.veranderingenkinderopvang.nl/
http://www.veranderingenkinderopvang.nl/


Kosten en contract kinderopvang 

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen 

voor opvang?   

Ja:  

 Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. De meeste 

kinderopvangorganisaties factureren vooraf, dat betekent dat u waarschijnlijk uw 

factuur voor de maand maart al betaald heeft. Ook voor de maand april vragen wij u 

de factuur te blijven betalen. 

 Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht 

op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.  

 U hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te 

zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de 

Belastingdienst. 

 Dit geldt ook voor ouders die gebruik maken van gastouderopvang: betaal de gehele 

factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. U hoeft niets aan te passen bij de 

Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag om uw recht te behouden. Deze wordt 

doorbetaald.  

 U behoudt dan ook uw plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat. 

 Een deel van de kosten die u maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. 

Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie.  

 Kijk voor compensatie bij 'Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van ouders voor de 

kinderopvang compenseren? 

Naar de opvang 

Voor wie is de compensatie bedoeld?      

Voor alle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu 

volledig door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik 

van noodopvang zijn geen kosten verbonden.  

Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van ouders kinderopvang 

compenseren?     

De compensatie zal worden overgemaakt aan de 3500 kinderopvangorganisaties. De 

kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat 

wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over 

de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt 

langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd 

worden. 



 

Pedagogisch coach 

In de kinderopvang in Nederland is het sinds januari 2019 verplicht om een pedagogisch coach in 

dienst te hebben. Bij De Poppenkast is dit Anneke Huijboom. Zij heeft hier een opleiding voor 

gevolgd, en is alweer ruim een jaar naast haar ‘normale’ werkzaamheden op de groep druk met bezig 

met het coachen van alle collega’s.  Zij coacht de medewerksters in het signaleren van knelpunten 

en/of hiaten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden van medewerksters in relatie tot het 

pedagogisch beleid en achterhaalt samen hun coachingsbehoeften. Stelt een (individueel/ 

groepsgericht) coachingsplan op of faciliteert in het opstellen daarvan. Zij draagt bij aan 

kwaliteitsverbetering door het coachen, ondersteunen en adviseren van de medewerksters bij de 

betrekking van de betreffende groep kinderen (ook in complexe situaties) Zij treedt afhankelijk van 

de situatie begeleidend, stimulerend of interveniërend op. Zij bewaakt de kwaliteit van het 

functioneren van de medewerksters, en fungeert als voortrekker en voorloper bij veranderprocessen 

en deskundigheidsbevordering. Ook organiseert en geeft zij trainingen gericht op 

deskundigheidsbevordering voor de medewerksters. En zij voert  de jaarlijkse 

functioneringsgesprekken met de medewerksters  waarbij zij ook samen met de medewerksters 

leerdoelen opstelt.  Het aantal uren wat wij minimaal inzetten voor de pedagogisch coach is 

gebaseerd op het gemiddeld aantal uren wat onze medewerksters wekelijks ingezet worden en daar 

komt uit dat wij 10fte’s hebben. 10 uur x 10 fte is 100 uur per jaar.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Eieren verven 
 
Het is alweer bijna pasen en dan gaan we volop eieren verven. Nu zou je een keer in plaats van verf 
de eieren met natuurlijke producten kunnen verven. 
 
Het effect van de kleuren is afhankelijk van de kleur ei, sterkte van het verfbad en hoelang je de 
eieren in het bad laat zitten. 
 
Je kan bijvoorbeeld gebruiken: 
Kurkuma: maakt witte eieren geel en bruine eieren 
okerkleurig. 
Rode uienschillen: maakt witte eieren lavendel kleurig en 
bruine eieren donker paars. 
Rode kool: Maakt witte eieren blauw en bruine eieren 
donker groen. 
 

Om ongeveer 3 a 4 eieren te verven heb je ongeveer 500 ml 
vloeistof nodig. De originele verhouding is 1 cup (250 ml) water 
op 1 cup fijn gesneden kool of biet en de schillen van 4 rode 
uien voor 4 eieren. Maar 250 ml is nogal weinig voor 4 eieren. 
Je kan het beste een beetje spelen met de verhoudingen en 
kijken wat jij ongeveer het beste vind. 
 
Doe de fijngesneden groenten naar keuze of twee eetlepels 
kurkuma in een pannetje en giet er een halve liter water over. 
Breng aan de kook en laat het geheel zo’n 10 minuten 
sudderen op een laag vuur met de deksel op de pan. 
Test even op een witte ondergrond de kleurintensiteit, hoe 
langer je het laat trekken hoe intenser de kleuren. 

 
Doe de ongekookte eieren erbij en breng weer aan de kook. Laat 
de eieren tussen de 6 en 15 minuten in het verfbad rustig koken. 
Ook hier geldt weer: hoe langer hoe dieper de kleur. 
 
Vis de eieren uit het verfbad met een schuimspaan of iets 
dergelijks. Misschien kun je het eierbad nog een keer gebruiken 
voor lichtere tinten, dan herhaal je het proces. 
Als de eieren droog zijn, kun je ze eventueel met een zacht doekje 
en wat olijfolie mooi glimmend poetsen. 
 
Voor recepten kan je op deze website kijken:  
https://www.thekitchn.com/how-to-make-vibrant-naturally-dyed-
easter-eggs-holiday-projects-from-the-kitchn-112957 
 
 
Buitentipje: 
Wat ook leuk is om te doen met mooi weer. Een wandeling door 
de natuur. Neem de natuurspeurkaart mee zodat uw zoon of 
dochter de dingen die jullie tegenkomen kunnen afstrepen. 
 



  



Nieuws namens de baby groep 2 

 

Er is de afgelopen periode 

weer een hoop gebeurd. Wij 

zijn begonnen met een 

nieuw VVE-programma 

waaraan de baby’s en 

dreumesen nog meer deel kunnen 

nemen. Het programma heet Uk & Puk. Op elke 

groep is er ook een handpop Puk te vinden. De kinderen vinden deze handpop 

super leuk. Zodra zij de kans krijgen wordt er verschillende keren per dag met 

Puk gespeeld. Natuurlijk wordt Puk ook bij elke activiteit betrokken.  

Wij zijn nu aan het werk met het thema ‘Wat heb jij aan vandaag?’.  

Maar ondertussen hebben wij de groep ook omgetoverd tot een gezellige 

voorjaars/ Paas groep.   

 

Ook is Laura begin januari bevallen van een zoon Sem. Alles 

gaat goed met beide en zij genieten volop van elkaar. Laura 

komt vanaf eind mei weer terug bij ons op de groep.  

 

Saskia is zwanger van haar 2de kindje. Zij is uitgerekend in 

juni. Als alles goed blijft gaan dan mag zij vanaf half mei 

gaan genieten van haar zwangerschapsverlof.  

 

Vanaf  5 maart is Anouk haar stage 

begonnen bij de Poppenkast. U ziet haar 



op de donderdag en de vrijdag. Haar stage duurt tot vrijdag 3 juli.  

 In de 

tussentijd zijn er ook weer nieuwe kinderen gestart bij 

ons op de groep. Wij heten Daley, Djenna, Jens, Pieter, 

Neal en Jones alsnog van harte welkom op de groep. Wij 

hopen dat jullie veel plezier bij ons gaan hebben.  

Ook zijn er een aantal kinderen 2 jaar geworden of zij 

worden binnenkort 2 jaar. Sem, Isabel, Vajén en Sep 

wensen wij alvast heel veel plezier toe op de 

peutergroep.  

 

Nu het weer, weer beter geworden is spelen wij nog 

meer buiten met de kinderen. Denken jullie 

allemaal aan kleding die vies mag worden? En 

aan zonnehoedjes en petjes voor de warme dagen?  

 

Bijzondere tijden 

Het is stil bij ons op de Poppenkast. 

Vandaag hebben we slechts een 

kindje te spelen. Wij proberen toch 

elke dag het beste ervan te maken, wij 

maken veel schoon, wij ruimen op. 

Straks, als het volledige leven weer 

mag beginnen, hebben wij een schone pand, een 

opgeruimde tuin en frisse moed. Wij proberen elke dag 

iets te bedenken voor jullie om thuis te kunnen doen en 

dit naar jullie toe te sturen per app of per Klasbord. Wij 

wensen iedereen veel sterkte en liefde toe voor de 

aankomende weken. 

 

 

 

 



Hallo allemaal, 
 
Sem geniet volop van alle aandacht thuis. 
Hij is alweer bijna 3 maandjes oud wat gaat dat hard! Hij groei lekker 
en vindt het heel leuk om samen te spelen en kletsen en baby 
boekjes te kijken en veel knuffelen natuurlijk. 
Zelf spelen op zijn speelkleed dat vindt hij ook reuze interessant 
allemaal. 
Lekker badderen wat is dat een feest! 
Leuk om al die ontwikkelingen te zien en te volgen elke dag zie je 
hem weer groeien, ze eerste glimlachje en ze geluidjes die hij maakt. 
Hij lijkt ook precies op zijn papa dat is zo bijzonder te zien van je 
eigen kleintje. 
Je ziet dat hij nu meer ziet dus alles interessant vindt om zich heen. 
We wandelen veel in de mooie omgeving bij de duinen en het strand 
dat vindt Sem heerlijk in de buitenlucht met lekkere voorjaars weer. 
Tot snel zie ik jullie eind mei weer gezellig op de groep. 
Groetjes Laura en Sem 

 

 

Beste ouders, lieve BSO’ers, 
Wat hebben we veel van jullie al een tijd niet gezien zeg, we beginnen jullie nu toch wel echt te 

missen hoor! Natuurlijk zijn we met alle leidsters druk bezig om, als we weer mogen beginnen met 

een fijne schone BSO kunnen starten. Ook hebben we alweer veel ideeën om met jullie te gaan doen. 

We hebben wat nieuw buitenspeelgoed mogen bestellen en we zijn al stiekem aan het nadenken 

over de zomervakantie, wat kunnen we allemaal doen en waar kunnen we naar toe. We horen het 

natuurlijk ook graag als er dingen zijn die jullie graag een keer willen doen, dan gaan wij ons best 

doen om dat te regelen! 

In de tussentijd houden wij jullie via Klasbord en Facebook natuurlijk op de hoogte van allerlei 

activiteiten en ideeën die je thuis zou kunnen doen. Zo hebben we al heel veel kinderen op straat de 

berenjacht zien doen en hebben wij zelf ook al veel beren gespot, gezellig hoor! Als je iets leuk hebt 

gedaan of iets moois hebt geknutseld zien we dit graag terug, een foto kun je natuurlijk ook naar ons 

appen, daar worden wij heel blij van trots van! 

Vanaf 1 maart ben ik, Joyce, begonnen op de BSO. Tot nu toe heb ik het erg naar mijn zin, natuurlijk 

is het een beetje een gek begin zo, maar gelukkig heb ik al veel kinderen en ouders kunnen 

ontmoeten. Ik zal me via deze weg nog even kort voorstellen. Je kunt mij kennen als de moeder van 

James. Omdat James ook op de BSO zit was dat een beetje raar in het begin, maar nu hebben we 

daar een goede weg in kunnen vinden gelukkig. Mijn hobby’s zijn; hoorn spelen bij muziekvereniging 

Lamoraal van Egmont en ik vind het ontzettend fijn om te haken. Vooral creatief bezig zijn dus, en 

dat vind ik ook erg leuk om op de BSO te doen, lekker knutselen, mooie dingen maken en misschien 

een keer iets met muziek? Verder vind ik het ook heel leuk om bordspelletjes te doen met de 

kinderen, en die hebben we genoeg, dus dat komt wel goed! Sinds 2010 ben ik werkzaam geweest op 

een BSO- en peutergroep bij een andere organisatie en nu dus bij de Poppenkast, ik zit vol ideeën en 

heb veel zin om dat te gaan uitwerken. 



Tot slot nog iets leuks en lekker om thuis mee aan de slag te gaan, namelijk kinderpizza’s! Super 

makkelijk te maken en je kunt ze zo lekker maken als je zelf wilt! 

Wat heb je nodig? 

- Pitabroodjes 

- Tomatensaus 

- Kaas (geraspt/mozzarella/geitenkaas) 

- Verschillende groentes die je lekker vindt 

(paprika/mais/champignons/ananas/courgette/tomaat) 

- Ham/salami/gerookte kip/tonijn 

Hoe maakt je het? 

Verwarm de over voor op 200 graden. Snijd de pitabroodjes door de helft en besmeer wat de 

binnenkant was met tomatensaus. Laat je ouders de groentes en stukjes vlees in kleine blokjes 

snijden en leg ze op de pizza. Bestrooi deze vervolgens met de kaas. Misschien maak je er wel een 

gezellig gezichtje van. 😊 Leg de belegde pizza’s op een ovenplaat en bak ze ongeveer  5 tot 8 

minuten totdat de kaas gesmolten is. Laat je ouders ze uit de oven halen en even laten afkoelen. 

Natuurlijk nog een foto maken van je prachtige pizza en dan, eet smakelijk!  

We hopen jullie allemaal heel snel weer te zien op de Poppenkast! Veel liefs en blijf gezond! 

Marjolein en Joyce 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 



Zindelijkheidstraining 
Ik heb een leuk artikel gevonden over zindelijkheid training, ik hoop dat jullie het een leuk stukje 

vinden. Er staan ook wat leuke tips bij. Liefs van Sanne W 

 

Zindelijk worden is een grote stap voor je kind en er kan veel tijd en energie in zitten. Goed om te 

eten is dat dit proces voor elk kind anders gaat.  Maar het stappenplan is over het algemeen 

hetzelfde.  

 

Wat is een zindelijkheidstraining? 
Zindelijk zijn houdt in dat kinderen zelfstandig naar de wc gaan als zij aandrang voelen. Ze weten wat 

de juiste plek is voor poep en plas en dragen geen luier meer. Bij een zindelijkheidstraining help je je 

kind zindelijk worden. Je leert hem/haar op het potje gaan. 

 

Bij elk kind gaat dit op een andere manier. De een pakt het snel op en de ander heeft wat langer de 

tijd nodig. Het ligt ook een beetje aan hoeveel tijd je zelf thuis hebt. Er zijn mensen die zweren bij de 

3-day potty training waarbij je drie dagen non stop thuis zit met je kind en hem/haar zindelijks maakt 

binnen die tijd. Maar ook dit kan anders pakken, want geen kind is hetzelfde. Er zijn ook genoeg 

kinderen waarbij het niet lukt of als je kind een terugval krijgt. Het hoort allemaal bij het proces. Blijf 

vooral lief voor je kind en wees geduldig.  

 

Wanneer begin je met de zindelijkheidstraining?  
Vanaf achttien maanden kan je proberen je kind zindelijk te laten worden. De meeste kinderen zijn 

tussen twee en drie jaar zindelijk overdag. ’s Nachts kan nog iets langer duren voor ze zindelijk zijn. 

Als het iets langer duurt, maakt dat ook niet uit.  

 

Je kan ook afwachten tot je kind zelf zindelijk wilt worden. Ze geven vanzelf aan interesse te hebben 

in de wc. Of ze willen ineens hun luier niet meer om. 

 

Wat heb je nodig? 
Een checklist is altijd fijn! Welke items zijn noodzakelijk om in huis te halen? 

 

 Een potje. Verkrijgbaar in meerdere maten, stijlen en kleuren. Genoeg keuze dus! 

 Een wc-verkleiner. Hiermee zakt je kind niet weg in de wc. 

 Een krukje. Het is niet heel noodzakelijk, maar zeker wel handig! Niet alleen om bij de wc te 

komen, maar ook bij de wastafel. 

 

 

 

 

 



Stappenplan 
Al heel wat kennis rijker, maar hoe gaat het daadwerkelijk in zijn gang zo’n zindelijkheidstraining? Wij 

hebben voor jou het ultieme stappenplan! 

 

1. Kennismaken met het potje 

Laat je kind op het potje zitten en vertel wat de bedoeling is. Dit kun je eerst doen met de kleding 

nog aan, zodat hij/zij alvast ervaart hoe het voelt. Doe zelf of met een pop voor hoe je het potje 

gebruikt. Leer je kind dat poep en plas helemaal niet gek is en niet iets is om voor te schamen. 

 

2. Zodra je weet dat hij moet, zet hem op het potje 

Let goed op je kind. op een gegeven moment herken je bepaalde trekjes wanneer hij/zij nodig naar 

de wc moet. Dit is het moment dat je hem/haar op het potje zet. Je zit misschien niet altijd bij het 

juiste eind, maar het is belangrijk dat je dit gewoon blijft doen. Uiteindelijk vallen die eerste druppels 

wel. 

3. De eerste druppels vieren 

Er komt wat in het potje! Yay! Maak meteen duidelijk dat dit fantastisch is, zeg bijvoorbeeld: ‘Goed 

gedaan!’  Haal niet meteen een camera tevoorschijn als je kind aan het poepen is, wacht rustig tot 

hij/zij klaar is. Een camera zorgt er vaak voor dat het poepen te vroeg stopt. 

 

4. Houd je aan de dagelijkse routine 

Ga standaard na elke maaltijd naar het potje. Vertel opnieuw wat de bedoeling is en wacht samen af. 

Maak er ook wat gezelligs van.  

 

5. Vraag of hij/zij moet plassen 

Vraag dit de hele dag door. 100 keer als het moet. Hiermee leer je kinderen bewust om te gaan met 

het gevoel van een volle blaas. Ga dan wel als je kind uiteindelijk aangeeft dat hij/ zij moet! 

 

6. Probeer je kind af en toe op de wc te zetten 

Als het potje een tijdje goed gaat, probeer je kind dan met behulp van een wc-verkleiner ook af en 

toe op de wc te zetten.  

 

7. Luier weghalen 

Als de routine al een tijde goed gaat en je kind steeds drogen luiers heeft, dan is het tijd om de luier 

weg te halen. ’s Nachts zindelijk worden duurt altijd wat langer. Houd ’s nachts dan ook een luier (of 

luierbroekje) nog wat langer aan anders ben je elke dag het bed aan het verschonen.  

 

Tips  
 Zorg dat je kind droge kleding bij zich heeft als hij/zij naar de opvang gaat. 

 Doe kleding aan bij je kind die makkelijk uit gaat. 

 Gebruik een matrasbeschermer voor ongelukjes in de nacht 

 Heb altijd schoon beddengoed achter de hand 

 Voorleesboekjes kunnen ook dienen als motivatie. Denk aan mijn potje en mag ik eens in je 

luier kijken 



 Licht de kinderopvang in over de zindelijkheidstraining 

 Wacht op een stabiel moment. Niet wanneer er veel veranderen spelen 

 Tot slot: ongelukjes horen erbij! 

 

 
Babygroep 3 Nieuws 

 

Wat een gekke weken en tijd. De groep is leeg en stil, we lopen er door om schoon te maken 

of om wat spullen te pakken. We missen de kinderen en ouders. Het is allemaal onzeker hoe 

het verder verloopt. Wij hopen jullie allemaal snel 

weer te zien! 

 

De afgelopen maanden is er op de groep het een en ander 

veranderd. We hebben een nieuwe indeling van de groep, een 

prachtig mooi kleed, een aantal leuke stoelen, een keuken en 

nieuwe attributen voor de babypark. Daar hebben de kinderen 

alweer veel mee gespeeld. 

 

 

 

Ook hebben we een nieuw vriendje geïntroduceerd Puk.  

Met Puk gaan we nog meer nieuwe dingen ontdekken en leren. Om de zoveel weken is er 

een nieuw thema, waar wij aan werken samen met de kinderen. Van leuke knutsel werkjes 

tot het bijvoorbeeld maken van muziek of het vinden van onze neus.  



 

Wij hopen iedereen snel weer te zien bij De Poppenkast. Zodat wij met zijn allen weer leuke 

activiteiten kunnen ondernemen. Op de opvang gaan we veel met de kinderen naar buiten 

toe. En zeker met het mooie weer in aantocht, willen we onder de aandacht brengen 

waarom buiten spelen met een baby goed is voor de ontwikkeling. Al vanaf jongs af aan een 

rondje lopen in de wandelwagen of draagzak. Iets oudere baby’s steken zand in hun mond of 

rollen in de modder. Op ontdekking gaan, te kijken, te ruiken en te voelen, dit helpt de 

ontwikkeling van je  vooruit.  

  



10 redenen om met je baby naar buiten te gaan; 
 

1. Motorische ontwikkeling 
Buiten wordt vanzelf meer bewogen en is er ook kans op andere 
soorten bewegingen. Door wat er te zien is en te beleven valt, wordt 
de motoriek uitgedaagd. Een fijn grassprietje proberen pakken 
oefent de pincetgreep, en (leren/proberen) schoppen op die bal 
oefent grove motoriek. 
 

2. Creatieve stimulansen 
Hoe vaak zuchten we niet: “Al dat speelgoed, en dan spelen ze met 
takken en keien.” Alles wat buiten gevonden kan worden is potentieel speelgoed. Om te 
stapelen, te gooien, in zand te begraven…  
Tegelijk komen baby’s in contact met andere soorten problemen, die om nieuwe 
oplossingen vragen en creatief denken dus stimuleren. Het materiaal buiten is helemaal 
anders dan binnenspeelgoed, wat voornamelijk glad is en soms een geluidje maakt. Buiten 
zijn er ruwe en zachte stenen, nat of droog gras, stevige of slappe takken, verschillende 
soorten zand en aarde, blaadjes en bloemetjes… de zintuigen worden op een heel andere 
manier geprikkeld, wat interessant is voor het kind en hem onbewust veel bijleert. 
 

3. Leren proberen 
Veel baby’s zijn kleine onderzoekers, die proberen al veel vanzelf. Alleen niet 
alle baby’s zijn kleine onderzoekers, en zeker niet alle baby’s blijven kleine 
onderzoekers. Met buiten zijn krijgen ze de kans en worden ze gestimuleerd 
om dingen vast te pakken, in hun handen rond te draaien, te proeven (indien 
niet gevaarlijk of giftig), te gooien, te testen.  
Laat ze maar eens proeven van gras, zand of tak: ze komen er snel achter dat 
dat niet lekker is. Een verlegen of angstige kinderen hebben soms meer tijd 
en stimulans nodig om dingen te ontdekken. Respecteer het tempo van het 
kind, maar blijf wel doen: in angst blijven hangen remt de ontwikkeling. 
 

4. Minder vaak ziek 
Spelen met zand, takken en stenen brengt baby’s in contact met 
ongevaarlijke microben die hun immuunsysteem versterken. Kou en 
regenweer hoeven je niet binnen te houden: dat maakt je (kind) niet ziek 
wat wel, ziektekiemen die vrolijk groeien in onze warme huizen.  
Reminder: Er bestaat geen slecht weer, alleen slechte kleding 

 
5. Risico’s inschatten 

Natuurlijk willen we onze kinderen behoeden voor gevaar, alleen niet elk 
risico is ook gevaarlijk. Leren omgaan met risico helpt kinderen op lange 
termijn veiliger te houden. 
Ook baby’s kan (moet!) je leren omgaan met risico: een drempeltje 
nemen, over losse takken of balken lopen, naar een plas kruipen/lopen of 
er keihard in springen. 
Als ouder help je waar nodig en je laat zien wat een veilige manier is om 
met het risico om te gaan. 



6. Zelfvertrouwen kweken 
Zelfvertrouwen krijg je, ook als baby, door dingen tot een goed eind te 
brengen. Door te leren, te blijven proberen, te durven doen. Door om 
te gaan met onvoorspelbare gebeurtenissen, wat vaker voorkomt 
buiten dan binnen. 
 

7. Sociale vaardigheden 
Bij buiten spelen in de opvang of als je met de oudere baby of peuter 
naar een speeltuintje trekt, komen ze ook in contact met andere 
kinderen. Echt samen spelen doen kinderen op deze leeftijd nog niet, 
maar ze leren wel van elkaar en kunnen tot op zekere hoogte 
samenwerken (en tegenwerken). 

 
8. Ogen trainen 

Binnen kan je niet zover kijken als buiten, en dat heeft zo zijn 
impact op de ooggezondheid. Regelmatig naar buiten trekken 
is dus goed om ver te leren kijken. 
 

9. Respect voor de natuur 
De natuur kennen is, de natuur respecteren. Je kan het enkel 
leren kennen als je ermee in contact komt, als je bloemen ziet 
bloeien, vogels nesten ziet maken, lieveheersbeestjes volgt 
door het gras.  

 
10. Bewegen 

Last but not least: naar buiten gaan doet bewegen. De tijd die zittend 
wordt doorgebracht halveert, omdat er meer motivatie is om te 
bewegen. Bijvoorbeeld omdat er een bal passeert, of een poes 
wegloopt: daar wil je toch achteraan? Laat dit dan ook in de mate van 
het veilige toe en ga met je kind op ontdekking. 
 
Leuk idee maar hoe begin je eraan? Zeker met baby’s sleur je nogal 
wat mee.  
 
Tip: Zet een handige rugzak met basics in die altijd klaarstaat, 
vergemakkelijkt een ‘spontaan’ tripje.  

 
Het hoeft allemaal ook niet lang te duren of ver weg te zijn:  

 Met de aller jongste de stoep op en neer wandelen of doe lopend de boodschappen. 

 De tuin inspecteren. 

 Naar de diertjes in de wei gaan kijken. 
Wil je meer doen, kun je naar de kinderboerderij of een speeltuin. 
 
Veel plezier en hopelijk zien wij jullie allemaal heel snel weer! 

Lieve groetjes, 

 Patricia, Bianca en Jessie 



Peuteruitspraken: 
- Onderweg naar de bibliotheek vraagt Emma: ‘Wanneer zijn we bij de grote boekenkast?’ 

- Elise:  ‘Als je met blote voeten in je laarzen gaat, krijg je bladeren’.  

- Anneke gaat voetballen met Jip (BSO).  Jip: ‘Nou Anneke je bent nog best goed voor je 

leeftijd’. 

- We lopen in het park met de kinderen. Onderweg zien we een reiger. Sanne zegt: ‘Kijk de 

reiger is opzoek naar visjes en kikkertjes’. Mike: ‘Hij eet toch jongetjes en meisjes op?’. 

- Op de peutergroep beneden zijn de juffen bezig een ‘boom’ te maken. Nikkie zegt: ‘Kijk 

Sanne het lijkt wel op een grote spin’.  

 

 

Foto’s: 

 

  

 


