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Maandelijkse informatiebrief bestemd voor ouders met informatie over
peuters en wat ouders met peuters kunnen doen.

Opvoed-ABC
De J van
Jaloers
Gevoelens van jaloezie komen op alle leeftijden voor,
maar bij peuters kunnen ze
wel heel sterk aanwezig zijn.
Omdat peuters nog leven
vanuit een ‘alles of niets’
gevoel en er nog weinig begrip is voor samen delen, is
er al snel sprake van jaloezie; dikwijls als een mengeling van angst, verdriet en
vaak ook boosheid.
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Jaloers zijn
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Ik heb een vraag...
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1

Taal
Spelen en taal (slot) 2
Motoriek
De fijne motoriek

Jaloers en de komst van een
baby
De komst van een baby kan
bij peuters jaloezie oproepen. Ze merken dat ze hun
plaats moeten gaan delen:
papa en mama zijn er niet
langer alleen voor hen.

Is de baby er eenmaal, dan
kunnen peuters boos reageren en zeggen: ‘Zullen we
het baby'tje maar wegbrengen?’ Of ze vertonen opeens
gedrag dat niet meer bij
hun leeftijd past: ’Ik wil ook
een flesje.’
Toon begrip, betrek de peuter bij het verzorgen van de
baby, lees samen boekjes
over baby’s en geef vooral
extra complimentjes. Dat
doet wonderen!
Jaloers en agressie
Slaan vanuit jaloezie komt
vaak voor bij peuters. Net
als het testen van hun opvoeders door opstandig gedrag te vertonen. Reageert
de opvoeder hierop te heftig
of boos, dan werkt dat averechts.

2

Vakantie!
2
Ouderbetrokkenheid
Samen optrekken!
2

PeuterThuis verschijnt tien
keer per jaar en gaat over opvoeding en ontwikkeling van
peuters en de (educatieve) ouderbetrokkenheid daarbij.
Om de leesbaarheid te vergroten, is waar het over peuters
gaat, steeds voor de ’hij’ vorm
gekozen.
Suggesties voor PeuterThuis?
Mail naar
landelijk.bureau@lovk.nl

Natuurlijk kan opstandig
gedrag niet getolereerd worden, maar zoek naar oplossingen die de jaloerse gevoelens kunnen verminderen.
Dat kan al door tijdelijk
meer aandacht aan de peuter te schenken.
Afleiden en positieve aandacht
De beste manier van omgaan met jaloezie is nog
altijd de peuter af te leiden
van wat de jaloezie veroorzaakt en tegelijk positieve
aandacht te geven. Geef een
dikke knuffel. Benoem de
dingen die goed gaan. Doe
dingen (voorlezen) samen.
Laat peuters ervaren dat je
er ook echt voor hen bent!
Bron: Je peuter. H. Marx.

Ik heb een vraag…
Vraag: Hoe oud moet
mijn peuter zijn om alleen buiten te kunnen
spelen?
Houd een kind in de peuterleeftijd nog ‘achter het
hek’ en laat het zelfs dan
niet zonder regelmatig
toezicht.
Peuters hebben namelijk
de drang om hun speelgebied te vergroten en
zijn daar erg creatief in.
Weet je zeker dat de tuin
veilig is en dat hij daar
niet weg kan, dan kan hij
daar prima spelen.

Wanneer in de buurt?
Is de kleuterleeftijd bereikt, dan kunnen kinderen ook in de buurt spelen, maar nog niet alleen
en zonder toezicht. Ga
daarom zelf mee of regel
wisseltoezicht met ouders
in de buurt.
Vertel elke keer voor het
buiten spelen wat wel en
niet mag. Besef daarbij,
dat een vierjarige nog
absoluut geen idee heeft
van de gevaren van het
verkeer.
Kleuters gaan gemakke-

lijk in op vriendelijk gedrag van anderen. Maak
daarom duidelijk, dat ze
met niemand mee moeten gaan zonder dat mama of papa het weet.
De omgeving
Ga na wat in de buurt
gevaar op kan leveren.
Zijn er vijvers en sloten?
Hebben de buren een
zwembad? Staan er hoge
klimtoestellen? Enzovoort.
Bepaal daarna of zonder
toezicht buiten de deur
spelen verantwoord is.

Taal en spelen

(slot)

In de vorige nummers van PeuterThuis is aandacht besteed aan
spelen met peuters. Het accent
lag steeds op taal.
Ter afsluiting een aantal behartigenswaardige uitspraken.
- Peuters leren het meest tijdens
spel. Spelen is dus hét middel
om taal te leren!

- Goed spel behoeft geen duur
speelmateriaal. Huis-, tuin-, en
keukenmateriaal biedt veel mogelijkheden, vaak zelfs meer dan
duur speelgoed.

- Spelen is niet een vrijblijvende,
maar een serieuze bezigheid.
- Spelen is doén!

- Spelen is kijken naar je peuter!

Vakantie!

Motoriek met peuters
Onder fijne motoriek wordt o.a. het soepel bewegen van de
vingers verstaan. Dit is belangrijk voor het latere schrijven.
Wat kunnen peuters doen om de fijne motoriek te oefenen?












- Stimuleer het spelen met andere
kinderen. Goed voor de sociaalemotionele ontwikkeling.

- Het is goed om zelf veel mee te
spelen en dan tijdens het spel
heel bewust taal te gebruiken.
- Neem bij het spelen een rol in.
Wie ben je? Kok in een restaurant? Machinist van de trein?
Oppasser in de dierentuin?



- Spel geeft ruimte voor emoties.

Dit is het laatste nummer voor de zomervakantie. Wij
wensen u een hele fijne vakantie!

kralen rijgen
een tol laten draaien
boetseren
prikken
spelen met ministeck / insteekmozaïek/ strijkkralen
knippen en scheuren
knikkeren
puzzelen
tekenen
zelf tanden poetsen
zelf haar kammen

Tip! Begin met activiteiten die de peuter redelijk goed kan.

Ouderbetrokkenheid
(slot)
Samen optrekken
We sluiten in deze PeuterThuis de
serie Ouderbetrokkenheid af met
samen te vatten hoe ouderbetrokkenheid door ouders zelf gerealiseerd kan worden.
Samen leven Er is sprake van samen leven als ouders, gastouders,
leidsters en/of leerkrachten elkaar
ontmoeten en leren kennen. Bij-

voorbeeld door als ouders aanwezig
te zijn op koffieochtenden, open dagen, inloopmorgens.

gastouder, de leidster of de leerkracht steunen bij activiteiten als
een feest, een open dag, een knutselmiddag, enz.

Samen weten Dit betreft de praktische informatie. Denk als ouder
Samen denken Ouders kunnen
daarbij aan het bezoeken van de web- vanuit hun eigen optiek meedensite en het lezen van nieuwsbrieven. ken en adviseren over praktische
zaken zoals uitstapjes, overblijven.
Samen leren Betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling en het leren Samen beslissen Dit is weliswaar
van hun peuter leidt tot samen leren. formeel geregeld, maar ouders
Dat kan door bijvoorbeeld een helkunnen invloed uitoefenen door
pende hand te bieden in de groep, en/ hun vertegenwoordigers te laten
of door thuis voor te lezen.
delen in wat bij hen leeft.
Samen werken Ouders kunnen de
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Bron: Succes! met ouders.

