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SPELEN EN BEWEGEN = ONTWIKKELEN

Doorspelen
Door Henriette Mol

“Service to others is the rent you pay for your
room here on earth.” Mohammed Ali
“For every individual we touch, there is a
possibility they will touch someone else. They
will remember, reflect and play it forward.”
Richard Johnson
“Together we can change the world, one good
deed at a time.” Pay it Forwarders
everywherel

De beste wensen!
In deze nieuwsbrief vind je sleutels naar
pareltjes, robijntjes…. Allemaal juweeltjes
waar je je door kunt laten inspireren in
jouw werk en omgang met kinderen.
Afgelopen jaar ben ik ze tegen gekomen.
En ik speel ze graag door!
Van harte hoop ik dat je er met veel plezier
gebruik van maakt. En dat je ze ook weer
doorspeelt. Klik op de links en ga er lekker
mee aan de slag!
Heel veel plezier!
En als je deze nieuwsbrief of de In Samenspel
krant in de toekomst graag automatisch krijgt,
meld je hier dan even aan: Aanmelden

Henriette

Lego To parents:
The urge to create is equally strong in all
children. Boys and girls. It’s imagination that
counts. Not skill. You build whatever comes into
your head, the way you want it.
A bad or a truck. A dolls house
or a spaceship.
A lot of boys like doll houses.
They’re more human than
spaceships. A lot of girls prefer
spaceships. They’re more
exciting than dolls houses.

LEUKE LINKS

The most important thing is to put the right
material in their hands and let them create
whatever appeals to them.

Rekenen met speelkaarten
Het spel dat 1000 werkbladen waard is
Met het spel Math Card War (en de 19
varianten erop) maken kinderen zich de
rekenconcepten: groter/
kleiner dan, optellen,
aftrekken, vermenigvuldigen,
delen, breuken, negatieve
getallen, absolute waarden en
zelfs logaritmes op een leuke manier eigen.
http://letsplaymath.net/2006/12/29/the-game-that-isworth-1000-worksheets/

Kidzlab
Wil je op een
speelse manier de
wetten in de
natuur (laten) ontdekken? Kijk dan op:
www.kidzlab.nl

Knutsellab
Zin om onderzoekend te (laten) knutselen?
Kijk op www.knutsellab.nl.
Je vindt er knutsels in categorieën zoals
‘patronen & vormen’, ‘lucht & geluid’,
‘zwaartekracht & beweging’, licht & kleur’,
‘mengen & reageren’.

10-minuten-spelletjes

Problemen met motoriek of
gedrag of….? Tips om daar op in
te spelen

Zoek je een spelletje om een groep kinderen
even op te peppen, of juist te helpen
ontspannen? Iets om hen te helpen zich te
concentreren of om onrust en spanning te
Sommige kinderen kunnen extra
verminderen? Op
ondersteuning gebruiken. Op de site van de http://www.jenaplan.nl/cms/upload/docs/10scoutingactiviteitenbank vind je supertips!
minuten_spelletjes_lessen.pdf vind je
Zowel voor het inspelen op kinderen die door spelletjes die je met een hele groep (4, 5, 6, 7
hun fysieke ontwikkeling om een extra
en 8) kunt doen, die weinig tot geen
coachende benadering vragen (fijne
voorbereiding vragen. En die je kunt doen
motoriek, grove motoriek, visuele
zonder speciale ruimte, noch speciale
beperking/slechthorend) of die vanwege hun materialen. Ze zijn gemakkelijk uit te leggen
gedrag iets extra’s vragen (bijv. druk zijn of
en snel te leren.
juist stil, mogelijk agressief). Je vindt voor
Zijn we goed fout bezig?
ieder item een link onderaan de
activiteitenpagina, zoals:
Moet je fouten maken? Is fouten maken niet
https://activiteitenbank.scouting.nl/wiki/Activiteit erg? Kun je van fouten leren? Paul
en:Kaa_de_slang_kruipt_doorI
Verhaeghe schreef een inspirerend blog:

Begrijpen met je handen: een
andere kijk op creativiteit
Ik definieerde leren ooit als “leren is vinden
en verbinden”. Kinderen leren door te
onderzoeken en te experimenteren. Annet
Weterings en Sabine Plamper beschrijven
dat mooi in: http://hetkind.org/2014/11/21/je-

http://hetkind.org/2014/11/10/fouten-makenmag-toch-niet/

Hoe haal je het beste in
kinderen en ouders naar boven?
Laat je eens hierdoor inspireren:
http://www.famme.nl/deze-brief-vanlerares-over-moeilijk-kind-raakt-ziel/

terughoudend-opstellen-leren-ze-dan-wel-iets/

Klik hier voor een
gratis abonnement

