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Natuurlijk spelen
Elke dag is één grote
ontdekkingstocht
EN OOK: Hersenontwikkeling van jonge kinderen
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Welkom
De boeken van papa
De Kinderboekenweek in Nederland is net

dat ik geleerd heb op school is lezen. Het lijkt

achter de rug. Met weemoed denk ik dan altijd

me verschrikkelijk als je dat niet kunt. In groep

terug aan al die prachtige kinderboeken die ik

6 won ik de voorleeswedstrijd. Ik was blij dat

voorlas aan mijn inmiddels studerende twee-

mijn zus die dag ziek was, anders had zij mis-

lingdochters. Ze mochten elke avond allebei een

schien wel gewonnen.’

boek uitzoeken, dat ik voorlas op hun eigen bed.
Laatst vroeg ik of ze zich daarvan nog veel kon-

Ik heb genoten van het voorlezen en de bezoek-

den herinneren. Een van de twee antwoordde:

jes aan de kinderboekwinkel en de bibliotheek.

‘Vooral van de boeken die papa voorlas zoals De

(Voor)lezen is verschrikkelijk leuk en belangrijk.

Kleine Kapitein en De bende van rode Zora. Sorry

Niet alleen tijdens de Kinderboekenweek, maar

mam, maar papa las niet zo vaak voor, dus dat

het hele jaar door. Voor pedagogisch medewer-

was bijzonder.’ De ander zei: ‘Ik vond vooral de

kers en (gast)ouders zijn er eindeloos veel moge-

boeken van Joke van Leeuwen mooi zoals Kweenie

lijkheden om te werken aan leesbevordering. In

die uit het verhaal viel, of dat boek over de evo-

deze KIDDO bespreken we weer een paar prach-

lutietheorie uitgelegd voor kinderen.’

tige kinderboeken voor verschillende leeftijden.

De oudste kon niet wachten totdat zij zelf kon

De onderwerpen zijn zo breed als het leven

voorlezen. Vaak herhaalde ze alle zinnen die ik

zelf: bloemen, grenzen aftasten, piraten, het

voorlas. Een kleine echo in pyjama.

circus, de oudheid, je dromen waarmaken en

Toen ik haar interviewde voor het afscheidsboek

weer thuiskomen. Veel leesplezier, ook met alle

van de basisschool vertelde ze: ‘Het belangrijkste

prachtige artikelen in deze editie van KIDDO!

Op de cover: Tess (3 jaar)
Marieke de Jong (46) is bijna 14 jaar gastouder in
Wilnis. ‘Het werk als gastouder is afwisselend, elke
dag brengt weer wat nieuws. Gastouderopvang is een
kleine en persoonlijke manier van opvang. Ik vind
het waardevol om een warme omgeving te creëren
voor kinderen. Doordat de opvang klein is, voelt het
voor kinderen en ouders heel persoonlijk. Ook de
band met Gastouderbureau Kind en Co is persoonlijk.
Voor gastouders organiseren ze regelmatig leerzame
informatieavonden over allerlei interessante onderwerpen. Ook is er jaarlijks een EHBO-training. Op een
van die avonden ontmoette ik een ervaren collegagastouder uit een dorp verderop. We hadden meteen
een klik en werden niet alleen collega’s maar ook goede vriendinnen. Ik werk met een
antroposofische inslag, dat wil zeggen dat ik het jaar “ritme” geef door de jaarfeesten,
die we uitbeelden met een seizoenstafel. Met de seizoenen spelen prikkelt de fantasie
en dat is een stimulans voor taalontwikkeling en creativiteit. Ons hondje Elsje hoort er
ook helemaal bij. Zij is dol op de kinderen en de kinderen op haar. Ik heb ze betrokken
bij de komst van Elsje door er een thema van te maken. We kregen eigenlijk met z’n
allen een puppy.’
‘Op de cover staat mijn buurmeisje Tess (3). Tess is lief voor baby’s, speelt leuk met
leeftijdsgenootjes maar komt ook graag even met mij kletsen. Ze vertelt vaak over de
honden en de paardjes van haar opa en oma. Tess is vrolijk en energiek. Ze danst en
zingt het liefst de hele dag!’

Esther Smid
Hoofdredacteur
Nederland

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 opvangvormen
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 activiteitenarchief is:

TOVERBLOEMEN
en geldt tot de volgende editie
van KIDDO verschijnt.
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