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Maandelijkse informatiebrief
bestemd voor varende ouders met
informatie over peuters en wat
ouders met hun peuter aan boord
kunnen doen.

Aan de ouders,
Met trots bied ik u deze Nieuwsbrief PeuterThuis aan. Deze
Nieuwsbrief wil ouders van varende peuters nog meer van
dienst te zijn. Ouders die hun kind bij de LOVK hebben
ingeschreven ontvangen vanaf maandelijks van ons informatie
over de ontwikkeling van peuters, spelletjes voor aan boord,
en informatie over taal en rekenen, samen spelen en
bewegen.
Ik hoop dat u uit gaat zien naar de maandelijkse PeuterThuis.
Veel leesplezier!
Namens het team, Anita van Laren, directeur

Peuter aan boord
Zó vroeg wakker!
Peuters zijn geen langslapers. Dat zij vroeg wakker zijn komt
gewoon doordat ze uitgeslapen zijn. Als het dan ook nog eens
licht is, is het helemaal niet leuk om klaarwakker in bed te
moeten blijven! Bovendien, peuters zijn daar ook veel te energiek voor. Een andere oorzaak dat ze vroeg wakker zijn, kan
zijn dat ze honger hebben en verlangen naar hun ontbijt.
Heel begrijpelijk toch?
Ouders van peuters ontkomen er dus niet aan dat ze een aantal jaren vroeg uit de veren moeten…
U kunt proberen de tijd dat de peuter ‘slaapt’ te verlengen.
 Houd het daglicht uit de kamer.
 Zet drinken bij het bedje neer. De kans bestaat dat uw
peuter dan nog even gaat liggen of gaat spelen in bed.
 Zet daarom wat speelgoed waar uw peuter graag mee
speelt bij het bedje neer.
 Laat de slaapkamerdeur iets openstaan zodat uw peuter
weet dat hij niet alleen is als hij speelt.
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Op www.kindertube.nl
kun je op een veilige manier filmpjes kijken. Elk
filmpje wordt gecontroleerd
op kindvriendelijkheid. Speciaal gemaakt voor peuters

De ontwikkeling van taal
Belonen

Het leren van de moedertaal
Het leren van de moedertaal is een natuurlijk proces. Dit betekent
niet dat het vanzelf gaat. Als volwassenen weinig praten zal ook het
kind niet snel tot praten komen. De (taal)omgeving is dus heel belangrijk. Voorwaarden voor een goede taalomgeving:
 Een peuter moet goed kunnen horen en zien.
 Een peuter moet contact kunnen zoeken met anderen.
 En andersom: Een peuter moet in een omgeving leven die belangstelling voor hem heeft.
Wees daarom bewust bezig met taal. Spreek duidelijk en rustig.
Spreek in korte zinnen. Leg nieuwe woorden al vertellend uit.

Het geven van een beloning
moet worden gezien als een
blijk van waardering waardoor
het zelfvertrouwen van jonge
kinderen gestimuleerd én geactiveerd wordt.
Belonen kan al op eenvoudige
manieren en hoeft zeker lang
niet altijd in de vorm van iets
materieels.
Manieren van belonen:







een vriendelijke stem die
de peuter complimenteert;
lichamelijke aanraking;
het samen-gevoel versterken door een leuk ideetje
voor beiden te opperen;
iets lekkers bij het drinken;
een sticker (voor op een
stickerkaart).

Het zit hem dus niet in de
grootte van de beloning, maar
in de kwaliteit van het contact
dat u met het kind hebt.
Ook geldt: Voor belonen hoef
je niet perse een (grote) prestatie te verrichten.
Waardeer ook zonder een
waardering in het vooruitzicht
gesteld was.

Spelletjes aan boord
Een ballon en een racket
Eenvoudige materialen waarmee veel plezier beleefd kan
worden: een ballon en een racket. Blaas de ballon op en doe
er wat rijst in.
- Zet een cd met kinderliedjes aan en laat de ballon met
twee handen vasthouden. Laat schudden op de maat van
het lied. Staand gaat dat het beste.
- Laat er bij lopen.
Andere opdrachten:
- Leg de ballon op de grond en laat hem met een racket
voortduwen.
- Maak met schilderstape of knijpers een weg op de grond en
laat de ballon met de racket daartussen voortduwen.
- Leg de ballon op de racket en kijk of de ballon bij zachtjes
heen en weer bewegen op de racket blijft liggen.
- Laat lopen met de ballon op de racket. De ballon mag
er niet af vallen.

De ontwikkeling van rekenen
Kansen creëren en grijpen
Elke dag weer zijn er heel veel situaties waarin geteld kan worden.
Laat daarom dagelijks een aantal keren tellen wat zichtbaar is. Peuters genieten daarvan! Tellen tot en met vijf is al goed.
Een paar voorbeelden:
 Hoeveel schoenen staan er bij de kapstok?
 Hoeveel mensen zitten er aan tafel?
 Hoeveel bedden staan er aan boord?
 Hoeveel puzzelstukjes heeft de puzzel?
 Hoeveel kopjes staan er op het aanrecht?
 Hoeveel knuffels zijn er in de kamer?
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