
 

 

 

 

 

 

Buurtsportcoach  

Samen bewegen met de buurtsportcoach! 
Afgelopen december hebben alle groepen 
een bezoek gehad van de 
Buurtsportcoach Marlou Rikkert. Zij heeft 
onze kinderen een “gymlesje” gegeven. 
De kinderen hebben van alles gedaan, 
zoals tikkertje en naar elkaar een bal 
rolenl, kruipen door een kruiptunnel en 
een klein parcours je afleggen. Zowel 
Marlou, als de kinderen waren erg 
enthousiast. En wij natuurlijk ook!   

Bewegen heeft een grote invloed op de 
totale ontwikkeling van kinderen. Door 
mee te kunnen doen aan 
beweegspelletjes legt een kind contact 
met leeftijdsgenootjes,  ze leren samen 
spelen en leren door vallen en opstaan. 
Daarnaast hebben kinderen plezier in 
spelen en bewegen, dat zie je als ze bezig 
zijn, spelenderwijs bewegen en druk zijn 
met hun eigen spel. Wij gaan in de 
toekomst zeker door met bewegen en dit 
komt structureel terug in ons programma.  

Tips voor mediagebruik  

Zoveel kinderen, zoveel opvoedingen. 
Zeker als het gaat om de mediaopvoeding 
zijn de verschillen tussen gezinnen 
groot.  Soms kunnen ouders er wel wat 
hulp bij gebruiken. Daarom nog een aantal 
tips van het Nederlands Jeugdinstituut.  

1 Maak duidelijke afspraken.   

2.Biedt regelmatig dezelfde media aan. 

3.Vertel een kind vooraf hoe lang hij met 

media bezig mag zijn of gebruik een 

wekkertje.      

 

4.Gebruik samen media .   

5. Praat met een kind over wat hij ziet. 

6. Stel een bang kind altijd gerust                                                           
7. Leer een kind hoe hij/zij apparaten het 
beste kan bedienen.      

8. Ouders hebben een voorbeeldrol. 

Prietpraat   

We gaan spaghetti koken en laten alles 
zien wat we daarvoor nodig hebben. De 
kinderen mogen zeggen wat het is; een ui, 
tomaat, enz. Dan komt het busje zout. Als 
juf Glenny het busje peper omhoog houdt, 
zegt Mirac: : Dat is bruin zout!”  

We vragen tijdens een kringgesprek aan 
de kinderen wat ze hebben gekregen van 
Sinterklaas. Dane zegt: “Ik heb een 
miljoen gekregen!”  

We lopen met de kinderen terug naar De 
Paddestoel nadat we op bezoek zijn 
geweest bij de kersttuin. In de verte ziet 
Jens zijn huis en zegt:”Kijk, daar woont 
mijn huis!”  

Dali vraagt hoe laat het is. Juf Karin 
zegt;”Het is bijna drie uur.” “Oh,”zegt 
Malou, “dan moeten we een koekje gaan 
eten!”  

 



 

Pedagogisch 
beleidsmedewerker /coach . 

In december 2018 hebben wij een 
pedagogisch beleidsmedewerker/coach 
aangesteld voor De Paddestoel.  

De functie van pedagogisch 
beleidsmedewerker /coach kenmerkt zich 
door het ontwikkelen, vertalen en 
implementeren van het pedagogisch 
beleid binnen de organisatie.  

Tevens heeft de functionaris als allround 
coach een actieve rol in de verbetering 
van de pedagogische kwaliteit van 
dienstverlening en professionele 
ontwikkeling van de pedagogische 
medewerkers.  

De functionaris draagt als coach zorg voor 
de juiste uitvoering van het pedagogisch 
beleid op de werkvloer.  

 

 

Wist u dat….. 

…Wij sinds kort heel mooi nieuw 
kunstgras hebben op onze 
buitenspeelplaats. Wij zijn hier heel blij 
mee en de kinderen kunnen hier naar 
hartenlust spelen en ravotten.  

…Wij regelmatig stagiaires de kans bieden 
om te komen snuffelen aan ons geweldige 
vakgebied. Deze stagiaires komen vanuit 
het Dongemond College maar ook vanuit 
andere opleidingen zijn ze van harte 
welkom. Onze stagebegeleidster kijkt wat 
er passend is en of er de gelegenheid voor 
is op dat moment.  

 

 

 

 

Nationale Voorleesdagen 2019 

In de eerste week na de kerstvakantie zijn 
wij, als team, weer naar de inspiratie 
avond geweest van Theek 5. Deze staat 
altijd in het teken van de nationale 
voorleesdagen en geeft ons, als 
pedagogisch medewerkers, heel veel 
ideeèn en uiteraard inspiratie, om weer op 
een andere manier voor te lezen waarbij 
de interactie met de peuter voorop staat.  

Het boek waar we dit jaar mee aan de slag 
gaan heet  Een huis voor Harry! Harry is 
een poes die, tijdens het buitenspelen, 
verdwaald. Ook raakt hij zijn vriendinnetje, 
Vera de vlinder, kwijt. Hij gaat op zoek en 
vindt lage huizen, hoge huizen, grote 
huizen maar ook kleine huizen. Uiteindelijk 
vindt hij, met hulp van veel andere poezen,   
Vera terug in het park. Zij brengt Harry 
weer veilig thuis.  

Wij hebben van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om hier een superleuk thema 
omheen te maken zodat we met uw peuter 
kunnen praten over huizen maar ook echt 
kunnen bouwen aan huizen. Spannend!!  

Ook hebben wij deze avond mogen 
genieten van een voorstelling van Erik van 
Os. Hij heeft tal van kinderboeken en 
liedjes geschreven en het is zeker de 
moeite waard om eens wat van zijn werk 
op te zoeken in de bibliotheek.  

 



 

 

 


