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HÉT VAKBLAD VOOR PEDAGOGISCH PROFESSIONALS

www.KIDDO.net

EN OOK: Borstvoedingsvriendelijke kinderopvang
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Liefde voor 
letters en lezen

Hoe stimuleer je de 

geletterdheid van peuters?

KINDEREN BELEVEN ELKE DAG 
IETS VOOR DE EERSTE KEER

WEG MET DE PLASDRUK:
zindelijk worden is  
geen wedstrijd

Proeven, ervaren en ontdekken 
in IKC Laterna Magica



VOOR INSPIRERENDE 
CURSUSSEN GA JE NAAR 
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Welkom
De eerste keer
De eerste keer dat baby’s zich opduwen, dat 

ouders borstvoeding geven in je opvang, dat kin-

deren op het potje gaan… In deze KIDDO staat die 

‘eerste keer’ centraal. Het is ook de rode draad 

door KIDDOdag op vrijdag 11 oktober, die dit jaar 

voor de 20ste keer plaatsvindt, maar die we nog 

steeds organiseren alsof het de allereerste keer is: 

fris, enthousiast en onbevangen.

Die eerste keren bij kinderen, het zijn momenten 

die je onthoudt en graag vasthoudt. Zo herinner 

ik me het allereerste woordje van oudste zoon 

Willem, die toen al diplomatisch niet koos voor 

‘mama’ of ‘papa’, maar helaas ‘Bumba’ uit zijn 

mond toverde. Of die eerste keer dat we tweede 

zoon Adam frietjes voorschotelden – waarvan we 

ons vooral het effect in de luier nadien levendig 

herinneren. En die misschien de oorzaak is van 

zijn latere slechte eetgewoontes. Of de eerste 

keer dat we jongste zoon Johannes thuis in zijn 

kinderbed legden – en we niet meer bijkwamen 

van het lachen omdat die kleine garnaal bijna 

verdween in dat schijnbaar gigantische bed van 

zijn nauwelijks anderhalf jaar oudere broer. Al 

komt er helaas door de macht van de gewoonte 

ook sleet op die verwondering. Waar we alle 

grootouders nog sms’ten bij elke nieuwe tand die 

bij onze oudste zoon opdook, lijkt het wel alsof 

onze jongste met al zijn tanden erop en eraan 

geboren is. 

Ook de eerste grote vriendschap van de oudste 

zoon, het eerste grote verdriet als die vriend van 

school verandert, ik zie het nog scherp voor me. 

Wat we ons minder herinneren, zijn de laatste 

keren. Soms is dat niet zo erg. Wie herinnert zich 

de laatste keer dat hij zijn kind verluierd heeft? 

Daar hebben we weinig heimwee naar. Maar de 

laatste keren dat mijn zonen indutten op mijn 

bovenbenen, toen ik ze liggend op de sofa zacht-

jes in slaap wiegde, die onschatbare laatste keren 

kan ik me helaas niet meer voor de geest halen.  

Tot we onlangs waren gaan zwemmen aan de 

kust. En we drie kwartier lang in een snikhete 

bus terug naar huis reden. En ik mijn jongste 

zoon onder mijn rechterarm zwaarder voelde 

worden, de tweede zich op mijn schoot neervlij-

de, en ze beiden in een oeverloze slaap gleden. Ik 

riep stilletjes naar hun mama, die twee rijen voor 

ons zat. Toen ze zich omkeerde hoefde ik zelfs 

niet uit te leggen waarom ik haar riep. In één 

oogopslag kon ze mijn gedachten raden.

Lisette Houthuijzen (25) werkt voor KMN Kind en Co op BSO 

Ridderhof in Vreeland, een dorp met een hechte gemeenschap 

en betrokken ouders. ‘We hebben kinderen van 4 tot 12 jaar en 

de saamhorigheid onder de kinderen is groot. Jonge en oudere 

kinderen, iedereen speelt met elkaar. Mijn werk is heel afwis-

selend. Behalve leuke activiteiten voor de kinderen organiseren, 

heb ik ook veel contact met ouders en doe ik administratief 

werk. De meeste voldoening krijg ik wanneer de kinderen blij en 

enthousiast zijn. We bieden verschillende activiteiten en work-

shops aan en motiveren de kinderen om daaraan mee te doen. 

Ik vind sportactiviteiten het leukst. Bij mooi weer doen we waterpret-activiteiten: buik-

schuiven, waterballonnengevecht of lekker onder de sproeier iedereen natmaken. Mijn 

collega’s en ik doen zelf ook altijd mee. Eens per jaar hebben we modderweek: zowel de 

kinderen als de volwassenen zitten dan van top tot teen onder de modder. De kinderen 

genieten hier volop van: wat is er nou leuker dan pedagogisch medewerkers vies maken? 

Ik heb leuke collega’s, we vullen elkaar goed aan en leren ook van elkaar. Maar het be-

langrijkste vind ik dat kinderen bij ons een leuke en onvergetelijke tijd hebben.’

‘Op de cover staat Kees, een sociaal, lief jongetje van 6 jaar. Kees speelt graag met jonge 

en oudere kinderen en doet altijd mee met de sportactiviteiten. Hij houdt ook van spel-

letjes en natuurlijk wil hij dan graag winnen van mij. Kees is een klein jongetje, maar hij 

kan heel goed zijn mannetje staan en voor zichzelf opkomen, ook als er een ouder kind 

tegenover hem staat. Kees houdt erg van klimmen. Hij klimt dan ook echt overal in, net 

een aapje!’

Op de cover: Kees (6 jaar) KIDDO voor en  
door de praktijk!
KIDDO is een grensoverschrijdend 
blad en wordt gemaakt voor én 
door  professionals in Nederland 
en  Vlaanderen. Pedagogisch 
 medewerkers en gastouders,  
kinderbegeleiders in groeps- en  
gezinsopvang, pedagogisch  coaches, 
pedagogen, studenten en het  
middenkader blijven met KIDDO  
up-to-date! Het is het streven van 
de  redactie dat alle opvang vormen 
zich in KIDDO kunnen herkennen.

Online toegang
Ga naar www.kiddo.net voor meer 
verdieping en  activiteiten. Het 
wachtwoord voor online toegang  
tot de pedagogische dossiers en  
het activiteiten archief is: 
BORSTVOEDING
en geldt tot de volgende editie  
van KIDDO verschijnt.

Hoofdredacteur
Vlaanderen


