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Beste ouders en kinderen van De Poppenkast.

Wat maken we een vreemde tijd door met zijn allen, lockdown, heropening, sneeuw en veel nieuwe 
regels. We hopen dat het met iedereen goed gaat en dat iedereen zijn draai een beetje kan vinden 
deze periode. De dagopvang is weer open, wat fijn om alle kinderen weer te mogen ontvangen! 

Nu wachten tot ook de bso weer open mag, momenteel vangen we alleen kinderen uit de 
noodopvang op voor en na school. We kijken uit naar het moment dat alle kinderen weer mogen 
komen. Informatie met betrekking tot de heropening etc plaatsen wij op klasbord. Vraag onze 
medewerkers om inlog gegevens als u dat nog niet heeft gedaan, het is belangrijk om op de hoogte 
te blijven, de informatie gaat af en toe zo snel. Met vragen kunt u ons altijd een mail sturen, we 
hopen u zo snel mogelijk een antwoord te geven. 

In deze nieuwbrief veel baby nieuws vanuit het team, wat fijn dat alle drie medewerkers een 
gezonde baby hebben gekregen. Zij genieten nog even lekker van hun welverdiende verlof. Ook weer 
leuke stukjes van de groepen natuurlijk en leuke tips en informatie.

Verder wil ik graag het Poppenkast Team in het zonnetje zetten en bedanken, wat hebben de 
medewerkers een incasseringsvermogen en flexibiliteit in zich. Iedereen denk mee en is positief in 
deze hectische tijden. De leidsters zorgen ervoor dat alle kinderen een hele fijne dag bij ons hebben 
en dat ze leuke activiteiten kunnen doen. Het is echt even aanpassen voor iedereen en wat is dat 
goed verlopen. Alle ouders en kinderen zijn gebeld, er werden leuke pakketjes bedacht en bij alle 
kinderen thuis gebracht en in de noodopvang werd hard gewerkt en naar balans gezocht tussen 
schoolwerk en plezier. Complimenten voor jullie meiden!

Onze blik is gericht op de toekomst, we gaan er voor met zijn allen en hopen alle ouders en kinderen 
weer te voorzien van goede, flexibele en natuurgerichte opvang zoals wij altijd hebben gedaan. 

Met vriendelijke groeten, Laura Veldt.



Hier een berichtje van Sanne.

Wat heb ik jullie lang niet gezien! Wat mis ik jullie allemaal heel erg! Jullie 
hebben allemaal mijn buik groter zien groeien en wanneer zal de baby 
komen. 

De laatste maand was mijn buik nog groter gegroeid en moest ik nog 
wachten tot de baby wilde komen. Ik was op 15 januari 2021 uitgerekend 
en de datum kwam steeds dichterbij maar toen op 15 januari 2021 is 
Noud geboren. 
Noud doet het super goed en hij is heel vrolijk. Hij slaapt bijna de hele dag 

maar laat ook steeds meer zijn ogen zien. Wij zijn 
heel trotse ouders van onze Noud maar hij heeft ook een hele trotse 
zus! Lara helpt graag mee en geeft hem een fles maar ze verwend hem 
voornamelijk met heel veel kusjes en knuffels. 

Wat wil ik hem graag aan jullie allemaal laten zien! Zodra wij weer open 
zijn dan kom ik met Noud op visite en dan kunnen jullie hem allemaal 
bewonderen. Natuurlijk neem ik dan ook wat lekkers mee!
Nu ga ik nog even genieten van mijn gezinnetje en voor jullie het weten 
kom ik weer op de groep werken maar vooral lekker gek met jullie 

doen! 

Dikke knuffel van Sanne

Hallo allemaal, 
even een berichtje vanuit mijn heerlijke baby-bubbel! Op 3 december is onze lieve Norah na 
een relaxte thuisbevalling geboren. Sindsdien genieten we volop van ons verse gezinnetje. 
We hebben genoeg tijd om aan elkaar te wennen deze tijd, want we zitten natuurlijk met het 
hele gezin binnen. Papa werkt thuis en James krijgt thuis onderwijs, dat is soms nog best 
even puzzelen met voedingen, slaapjes, werkjes maken en natuurlijk ook nog leuke dingen 
doen. Gelukkig helpt James ontzettend goed en proberen we zoveel mogelijk lekker naar 
buiten te gaan.
Norah is een ontzettend lieve en makkelijke baby, ze ontwikkelt 
zich heel snel en groeit als kool! 
Half februari zal ik weer beginnen met werken bij de Poppenkast, 
natuurlijk zou ik nog heel graag wat langer met kleine Norah 
thuisblijven, maar gelukkig wordt ze binnenkort goed verzorgd bij 
Patricia en Bianca op de babygroep.
Tot snel allemaal!
Liefs, Joyce



Hallo iedereen,

7 december 2020 ben ik bevallen van mijn zoontje Riff. 
De bevalling is goed gegaan en het gaat ook heel goed 
met Riff. Hij drinkt goed aan de borst, slaapt goed en 

huilt weinig. Alleen met krampjes horen we hem huilen. 
Dat is ook logisch want krampjes zijn nou eenmaal niet 

fijn. Ook niet voor ons als ouders trouwens 😉
Met mij gaat het ook erg goed. Ik had niet verwacht dat 
het zo zwaar was om zelf een eigen kindje te hebben. De 

eerste paar weken was ik dan ook aldoor erg moe. Gelukkig kon ik iedere 
middag een dutje doen wat wel heel fijn was. Nu voel ik mij alweer veel 

fitter en maak ik tussen de borstvoedingen door wandelingetjes met Riff 
en komen er soms familie en vrienden langs om een kijkje te nemen bij 

ons kleine mannetje.
Mijn partner Bart is deze maanden ook thuis en helpt 

mee met het verzorgen van Riff en het huishouden. Hij 
was vlak voor de bevalling geslaagd voor zijn opleiding 

Toegepaste Psychologie en is nu druk aan het 
solliciteren. Want met een kleintje erbij zijn er opeens 
een hoop extra uitgaven. Denk alleen al aan de kosten 
van alle Luiers, kleding en speelgoed. Ik heb het geluk 

dat hij thuis is en andersom heeft hij het geluk dat hij zo 
veel bij Riff en mij kan zijn.

Wanneer de Lockdown voorbij is hoop ik nog met Riff even langs te kunnen 
komen bij de poppenkast.

Veel liefs,

Carolien 

Nieuws van de BSO   



We knipperen met onze ogen en het is al weer februari.. Sinds een aantal weken is onze 
“gewone” buitenschoolse opvang helaas gesloten en bieden wij alleen maar noodopvang 
aan de kinderen waarvan de ouders een cruciaal beroep hebben. Er zijn bij De poppenkast 

veel kinderen waarvan minimaal een van de ouders een cruciaal heeft. Dus wij hebben 
tijdens de gehele lockdown een vrij volle groep gehad.  En omdat wij ook de thuiswerk 

begeleiding voor de kinderen gingen begeleiden, heeft dit ook voor de nodige uitdaging 
gezorgd op onze BSO. 😊 

Zo moeten er op een gemiddelde doordeweekse dag een aantal kinderen tegelijk online 
“aanwezig” zijn in hun klas of alleen met hun juf of meester. Daarnaast zijn er dan ook nog 
verschillende kinderen die ‘’een op een’’ hulp en begeleiding nodig hebben om te kunnen 
starten met hun taal, rekenen, spelling, verkeer of Engels. En ondertussen zijn er ook nog 

allemaal kleuters lekker aan het spelen op de groep om ons heen. Een gezellige drukte dus, 
maar er was wel veel organisatietalent nodig vanuit onze leidsters om dit allemaal in goede 
banen te leiden. Niet alleen de leidsters moeten hard werken, ook van de kinderen wordt er 
veel verwacht op de verschillende scholen. Veel kinderen hebben zoveel (t) huiswerk dat ze 
hele ochtenden (soms tot wel half 2) vol aan het werk zijn in uiterste concentratie om dat 

allemaal goed af te kunnen maken. Wat een toppers zijn het allemaal!! Gelukkig konden we 
na al het harde werken vaak wel even lekker naar buiten om lekker uit te kunnen razen. 

Ondertussen zijn er ook nog best veel kinderen thuis, die nu niet naar de opvang kunnen 
komen. Wat is dat jammer! En wat missen wij jullie bij de opvang. Wij kunnen niet wachten 

om ook jullie straks weer te mogen ontvangen. Voor alle kinderen die gebruik maken van 
onze opvang hebben wij een leuk pakketje gemaakt, om thuis lekker mee aan het knutselen 
en spelen te gaan. Wij hebben hier leuke reacties op gekregen en dat is altijd erg leuk. Dank 

daarvoor.
Groetjes van Shanne, Daphne, Jessie, Sanne, Jaimy & Anneke 

Activiteiten om thuis te doen in de winter

Het ziet er naar uit dat we een groot deel van de winter thuis moeten blijven door de 
Lockdown. Hier wat leuke activiteiten die je thuis in de winter kan doen met papa en mama.

Knutselen
Maak je eigen kegelbaan!
Nodig:

 6 closetrollen
 Witte verf
 Zwarte stift
 Oranje stift
 Touwtje/strookje stof
 Klein balletje

Hoe doe je dat?
Verf de closetrollen wit. Laat ze drogen. Wanneer de closetrollen nog niet wit genoeg zijn 
kan je ze nog een keer oververven. Wanneer ze droog zijn maak je met stift de ogen, neus, 



mond en de knoopjes. Daarna bind je het touwtje of strookje stof om het nekje van de 
sneeuwpop.
Zet de sneeuwpoppen in een punt neer (3 op de achterste rij, 2 op de middelste rij en 1 
vooraan). Neem wat afstand van de sneeuwpoppen en rol de bal tegen de sneeuwpoppen 
aan. Probeer er zo veel mogelijk om te rollen.
Wanneer je ze makkelijk om krijgt ga dan van wat verder weg rollen of zet de sneeuwpoppen 
wat meer uit elkaar.

Koken
Lekkere jus d’ Orange voor jezelf en vetbollen voor de vogels
Nodig:

 Perssinaasappelen
 Zoutloos (heel belangrijk) blok frituurvet
 Vogelzaad
 Draad
 Naald 
 Citruspers
 Mes
 Steelpan
 Fornuis
 Koelkast

Hoe doe je dat?
Snijd met een mes de perssinaasappels door midden en pers ze uit met de citruspers. 
Bewaar de lege schil en hou deze heel!
Geniet eerst even lekker van je verse jus d’ Orange.

Doe het draad door het oog van een naald. Neem de lege 
sinaasappelschillen en ga met de naald waar het draad doorheen zit door 
de zijkanten van de sinaasappel. Doe dit kruislings.
Doe daarna wat vogelzaad in de sinaasappelschil. 
Doe een blok frituurvet in een steelpan en zet hem op het fornuis. 
Wacht tot het blok gesmolten is (hierbij kunnen papa of mama je 

wel helpen). Giet daarna samen met papa of mama het vet in de schillen waar het 
vogelzaad en het touwtje in zitten. Giet hem tot aan de rand vol en zet hem daarna 
in de koelkast.
Wanneer het vet hard is geworden kan je ze ophangen aan het touwtje in de tuin en hebben 
de vogels een feestmaal. 

Buiten
Bootje varen
Nodig:

 Grote regenplassen
 Oude kleding
 Schep
 Kurken
 Elastiek of ijsstokjes
 Vlaggetje of papiertje + cocktailprikker 



Hoe doe je dat?
Maak 3 kurken aan elkaar vast met elastiek of ijsstokjes. Steek in de middelste kurk een 
vlaggetje of maak een leuk zeiltje met een stukje papier en cocktailprikker.
Ga na (of tijdens) een flinke regenbui de tuin of bos in. Trek oude kleding aan en neem een 
schep en kurken mee. Door te graven in de modder kun je kleine stroompjes en kanalen 
maken waar de kurken in kunnen drijven. Net zoals in de zomer op het strand.

Veel plezier met de activiteiten deze winter!

Groetjes de BSO leidsters

Nieuws van de peutergroepen
Lieve ouders,

Hier een stukje namens de peutergroep. 

We zitten inmiddels midden in de tweede lockdown. Wat missen wij alle kinderen 
ontzettend! We hebben een paar keer geprobeerd om live te gaan, dit werd de eerste 
lockdown veel gevraagd.  Nu hebben we meer kinderen dan voorheen, waarvoor het voor 
ons lastig is om zowel op de groep als live de kinderen de 
aandacht te geven die ze verdienen. Vandaar dat we even 
gestopt zijn om elke dag live te gaan. 



Buitenspelen is..
.. gezond
Kinderen zijn af en toe erg druk en moeten hun energie ergens kwijt. Door ze buiten te laten 
spelen, krijgen ze beweging en worden de spieren beter ontwikkeld. Uit onderzoek blijkt dat 
kinderen die veel buitenspelen een kleinere kans op botbreuken hebben en sneller zullen 
herstellen na een griepje. Dit komt door de opname van vitamine D tijdens het buitenspelen.

.. goed voor de motorische ontwikkeling
Door je kind(eren) vaak buiten te laten spelen, zullen ze ervaren 
hoe het is om verschillende bewegingen te maken. Klimmen, 
fietsen, steppen en evenwichtsoefeningen stimuleren de 
ontwikkeling van de grove motoriek.

.. belangrijk voor de sociale vaardigheden
Kinderen die buitenspelen, zoeken elkaar op. Samen spelen is 
veel leuker dan in je eentje. Door verstoppertje of tikkertje te 
spelen met de buurtkinderen, leren kinderen hoe ze met 
anderen om moeten gaan. Ze komen erachter dat speelgoed 
gedeeld moet worden, dus af en toe zullen ze moeten 
onderhandelen en samenwerken. Van deze vaardigheden zullen 

ze later in hun leven profijt hebben.

Hoe stimuleer je je kinderen?
Ben je al overtuigd van het feit dat je je kinderen veel vaker 
buiten moet laten spelen? Zie het ook als een rustmomentje voor 
jezelf waarin je even kunt opladen. Hieronder volgen een aantal 
tips hoe je je kinderen over kunt halen om de tablet of iPad weg 
te leggen en lekker buiten te laten spelen.

 Zorg ervoor dat je zelf ook regelmatig buiten te vinden bent. 
Kinderen volgen jouw voorbeeld, dus probeer zelf ook niet te 
vaak binnen op je telefoon of de iPad te zitten

 Maak ruimte in de tuin om je kinderen met Lego of Barbies te 
laten spelen. Dit is namelijk ook erg leuk om buiten te doen! 
Met een groot kleed op de grond maak je ook voor je kleine ruimte om in de tuin te 
kunnen spelen

 Leg contact met de buren. Maak een praatje met elkaar op de stoep. Kinderen worden 
nieuwsgierig en zullen wellicht wel met elkaar gaan spelen

 Speel af en toe mee met verstoppertje of tikkertje. Kinderen zijn in het begin vaak wat 
verlegen. Door mama of papa bij zich te hebben, voelen ze zich veilig. Op een gegeven 



moment zullen ze vergeten dat jij er ook was, doordat ze helemaal opgaan in het 
spelletje

 Organiseer een buitenspeeldag voor alle buurtkinderen. Zet een speurtocht op en laat 
alle kinderen samen op zoek gaan naar de schat. Gegarandeerd speelplezier!

Ook deze lockdown hebben we weer pakketjes gemaakt. Pakketjes voor de kerst, pakketjes 
voor thema Coco kan het en pakketjes voor thema winter en ik vind je lief. We hebben heel 

veel leuke reacties gehad en kregen ook leuke foto’s 
binnen van kinderen die aan het knutselen waren. 
Wij vinden het super leuk dat we zulke leuke 
reacties krijgen.

Er zijn een paar nieuwe peuters bij ons op de groep 
gekomen. Maite, Selma, Mia, Gabriel en Sylvian zijn 
nieuw op groep 1. Yara is overgegaan naar groep 4. 
Binnenkort komen Mila en Cas ook naar groep 4.

Jammer genoeg hebben we van Leya en Jarno geen afscheid kunnen nemen. Leya en Jarno 
zijn allebei 4 jaar geworden. We hopen dat jullie ondanks deze gekke tijd toch een beetje 
een leuke verjaardag hebben gehad. 

Liefs alle juffen van de peutergroepen

Nieuws van de babygroepen.
Allereerst willen wij alle ouders en kinderen nog een gelukkig en gezond 2021 wensen. Het is 
al wat laat in het jaar om dit nog te doen, dat weten wij, maar door de lockdown zijn er nog 
veel ouders die wij dit jaar helaas nog niet gezien of gesproken hebben. Gelukkig hebben wij 
met de meeste wel een beetje contact maar het is toch anders en erg minimaal. Lieve 
ouders en kinderen wij missen jullie hoor, en kunnen haast niet meer wachten tot alles 
straks weer “normaal” kan zijn en wij jullie zelfs weer binnen mogen ontvangen. 

Ik (Saskia) ben ook weer al weer een tijdje aan het werk na mijn heerlijk lange verlof.  Mijn 
zoontje is ondertussen al zeven maanden oud, de tijd vliegt werkelijk voorbij.  Maar wat is 
het ook fijn om weer lekker aan het werk te zijn. En wat is het leuk om te zien hoe de 
kinderen allemaal zo gegroeid zijn de afgelopen maanden.



Er zijn een aantal kinderen 2 jaar geworden op groep 2. 
Hieperdepiep Hoera! Wij wensen Yara, Jay, & Chris heel veel 
plezier op de peutergroepen. 😊 
Ondertussen is Morris gestart bij ons op de groep. En 
verwachten wij de komende weken en maanden nog een 
aantal nieuwe kinderen op de groep. Gezellig hoor allemaal. 

Ook op groep 3 zijn er een aantal kinderen 2 jaar geworden of 
al bijna 2jaar. Kai, Selma, Cas, Mia en Mila mogen 
(binnenkort) lekker gaan spelen op de peutergroep. Wij 
wensen jullie veel plezier 😊

Mia is een grote zus geworden van Sofie. Van harte gefeliciteerd. 

Wij hebben ook een paar nieuwe baby’s mogen verwelkomen op onze groep; Henri en 
Femm, wij vinden het erg gezellig dat jullie erbij zijn gekomen. En binnenkort verwachten wij 
nog meer nieuwe baby’s bij ons op groep 3. Norah, Noud, en Owen, tot snel.

Op de groep zijn wij regelmatig lekker aan het knutselen met de kinderen. Met de grootste 
dreumesen werken wij al met stiften en kwasten, en met de jongste kinderen verven wij nog 
met de handen en voeten. 

Waarom het zo leuk en goed is om te knutselen?
Veel kinderen houden van knutselen. Knutselen is dan ook erg  goed voor de ontwikkeling 
van kinderen. Door te knutselen werk je dan ook aan bijna alle ontwikkelingsgebieden; zoals 
natuurlijk de motorische ontwikkeling, maar ook bijvoorbeeld de fantasie wordt geprikkeld 
door te knutselen.
Een knutsel werkje is leuk  om te doen, de kinderen beleven er meestal veel plezier aan om 
het te maken.  Als het af is heb je een mooi knutselresultaat, waar de kinderen enorm trots 
op kunnen zijn.  

Nog een paar redenen waarom knutselen een goed idee is, ook met de jongste kinderen.

1. Door te knutselen vergoten kinderen hun ruimtelijk inzicht.
2. Als kinderen samen knutselen leren ze ook om elkaar te helpen, te delen en op hun 

beurt te wachten als een ander kind bijvoorbeeld het lijmpotje eerst heeft.
3. De woordenschat van een kind wordt vergroot. Ze leren begrippen als, op elkaar, in 

elkaar, voorkant, achterkant, de namen van de verschillende materialen enz.
4. Kinderen leren door te knutselen tellen, de cijfers en de kleuren herkennen.
5. Door te knutselen versterken kinderen hun motorische vaardigheden. Op de lijntjes 

knippen, het gedoseerd gebruiken van de lijm, netjes binnen de lijnen kleuren, enz. 
Ook door gebruik te maken van verschillende materialen verbeteren kinderen hun 
motoriek.

6. Door te knutselen vergroten kinderen hun concentratievermogen.
7. Het zelfvertrouwen van kinderen wordt vergroot, ze zijn trots als iets af is.



8. Kinderen worden uitgedaagd om nieuwe dingen te proberen en om vindingrijk te 
zijn.

9. Kinderen leren waarnemen en logisch redeneren. Hoe zit het in elkaar? Hoe ga ik 
beginnen? Waar kan ik het beste mee beginnen?

10. Samen knutselen is ook goed voor de ontwikkeling. Samen naar oplossingen zoeken, 
naar elkaar luisteren en samen tot de beste oplossing komen.

11. Als kinderen ruimte krijgen om te experimenteren met materialen en met 
technieken, dan vergroten ze nog meer hun creativiteit. Belangrijk is om kinderen zelf 
te laten ontdekken. Wel op de veiligheid letten natuurlijk.

Hier nog wat leuke knutsel ideeën 



Hoe belangrijk voorlezen is voor meertalige kinderen

Steeds meer kinderen die de kinderopvang bezoeken, spreken thuis een andere taal dan 
Nederlands. Uit het onderzoek Voorlezen in de kinderopvang 2016 kwam naar voren, dat 
72% van de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen meertalige kinderen in hun groep 
hebben. Het was ook in mijn geval zo, mijn zoon is tweetalig en ik (Monika) ben het ook. De 
wetenschappers kunnen het niet eens worden over welke aanpak de beste is, maar een ding 
is zeker, voorlezen maakt echter onderdeel uit van elk ontwikkelingsprogramma. 

Jonge kinderen kunnen gemakkelijk twee talen tegelijk leren. Als een kind al op de 
babyleeftijd naar een kinderdagverblijf gaat, verloopt de verwerving van de taalvaardigheid 
in twee verschillende talen bijna gelijktijdig. Als een peuter als twee- of driejarige een 
peuterspeelzaal bezoekt, verloopt de taalontwikkeling opvolgend. Hiervoor is het belangrijk 
dat de peuter de eerste beginselen van zijn moedertaal al onder de knie heeft. Het kind kan 
dan gemakkelijker verbanden leggen tussen de twee talen, waarbij kennis van de 
moedertaal kan helpen de woordenschat te vergroten en de grammaticale constructies van 
het Nederlands te doorgronden. Voor beide situaties, gelijktijdig of opvolgend leren van 
twee talen, geldt dat het heel belangrijk is dat het gebruik van de moedertaal thuis actief 
wordt gestimuleerd en dat voor een kind beide talen even belangrijk zijn dat ze hetzelfde 
prestige hebben. Het is niet bevorderlijk voor de algehele taalontwikkeling van een kind dat 
een ouder opeens ook thuis Nederlands gaat praten, terwijl hij of zij die taal slecht beheerst. 
De gelijkwaardigheid van beide talen bevordert de algehele taalvaardigheid.

Net als voor Nederlandstalige kinderen geldt het ook voor anderstalige kinderen dat 
voorlezen de sociaal emotionele ontwikkeling ondersteunt, de fantasie stimuleert, rust 
creëert en helpt de woordenschat te vergroten. Daarnaast kunnen met behulp van 
prentenboeken, verhalen in de moedertaal en de Nederlandse taal aangeboden worden. 

Voorlezen is spelend leren. Het idee van spelend leren is onder anderstaligen minder 
gemeengoed dan onder mensen met Nederlands als thuistaal. In het bijzonder de oudere 
generatie associeert spel met verstrooiing, waar volwassen geen rol bij spelen. En juist 
voorlezen is spelen en leren.



Kinderen zijn dol op herhaling en voor anderstalige kinderen is herhaling een voorwaarde 
om alle tijd te krijgen om zich bepaalde woorden en begrippen eigen te maken. Je kunt de 
herhaling, het steeds opnieuw voorlezen van hetzelfde prentenboek, in meerdere talen 
doen. Veel prentenboeken zijn beschikbaar in het Arabisch, Engels, Pools, Spaans, Turks en 
natuurlijk in mijn taal in het Hongaars ook. Meer en meer bibliotheken hebben een kleine 
collectie van anderstalige prentenboeken tegenwoordig. Ook hier geldt: graag thuis het 
prentenboek in de moedertaal lezen en op het kinderdagverblijf in Nederlands.

Net zo belangrijk als het 
voorlezen in het 
kindercentrum is het 
voorlezen door de ouders 
thuis. Voorlezen thuis, of 
verhalen vertellen gebeurt 
dan in de eigen taal. Zo 
krijgen kinderen het beste 
van twee werelden mee: 
thuis de eigen taal, in de 
kinderdagverblijf het 
Nederlands. 

Er zijn ook 
voorleesmogelijkheden voor op je tablet of computer. Zo zijn er voorleesverhalen: filmpjes 
waarin een geanimeerd boek wordt voorgelezen. Of digitale prentenboeken gecombineerd 
met leerzame spelletjes. Op de site van www.jeugdbibliotheek.nl zijn onder de knop 0-6 jaar 
boekenfilmpjes te zien in alle variaties.

In het voorjaar van 2019 is er een nieuw speels meertalig online materiaal gepresenteerd: 
Langaroo. Het is een online taalplatform waar ouders met hun kind (2-6 jaar) samen 
eilanden veroveren door goed te kijken naar mooie animaties en video’s en opdrachten te 
doen. Op een heel speelse manier komen ze in aanraking met veel talen en gaan ze samen in 
gesprek. Langaroo is beschikbaar in het Nederlands, Engels. Arabisch, Pools en Turks. Het is 
educatief, laagdrempelig, kosteloos en vooral heel leuk om samen te doen. Kijk verder op 
www.langaroo.org.

Voorlezen is dus onmisbaar. Voorlezen is een uitstekend communicatiehulpmiddel bij 
meertalige jonge kinderen. Steeds opnieuw voorlezen, erover praten, aanwijzen, gebaren 
maken, attributen erbij zoeken. Eigenlijk kun  je wel zeggen, dat zonder veel voorlezen en 
prentenboeken de taalverwerving niet zo soepel en vooral niet zo leuk zal verlopen. Welke 
aanpak je ook kiest: voorlezen is een onmisbaar onderdeel en leidt het buitenlandse kind 
spelenderwijs binnen in de Nederlandse taal en cultuur. 

Groetjes van Monika 

http://www.langaroo.org/


Sneeuwpret




