
OuderbladKenn ismaken  met  Puk

Wist  u  dat  . , ,
U de ontwikkel ing van uw kind st imuleert door uw kind de ruimte te geven om

zelf te spelen en dingen te ontdekken.

U de ontwikkel ing van uw kind st imuleert door veel met uw kind te praten en te

spelen.

Het belangri jk is om uw kind te laten merken dat u naar hem ki jkt en luistert.

Het van belang is om uw tempo aan uw kind aan te passen. Uw kind heeft vaak

langer nodig om op u te reageren.

Het voor uw kind prettig is als de pedagogisch medewerkers weten wat uw kind

thuis  doet  en a l  kan.

U uw kind gemakkeli jker begri jpt als u weet wat hi j  in het kindercentrum heeft

gedaan.

ldeeën voor  thuis
Hieronder vindt u algemene tips voor activiteiten die u thuis met uw kind kunt doen.

Kijk voor tips per thema in de ouderbrief bij het betreffende thema.

Spraak en taal
Praat over wat u en uw kind doen t i jdens de dageli jkse bezigheden.

De woorden krijgen betekenis voor uw kind doordat u praat over wat hij doet,

ziet en ervaart.
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Omgaan met gevoelens en met elkaar

Geef uw kind vaak een compl iment je.  Hierdoor groei t  z i jn zel fvertrouwen.

Wanneer u duidel i jk  laat  merken wanneer u t rots bent op uw kind, zal  h i j  het  leuk

vinden om di t  gedrag vaker te laten zien.

Bewegen en ervaren
Kinderen onderzoeken de wereld om zich heen door actief bezig te zi jn.

Geef uw kind de ruimte om te bewegen en te ontdekken wat hi j  al  zelf  kan.

Ki jk eens of uw kind al zelf  dat ene speelt je kan pakken, waarvan u dacht hi j  er nog

niet bi j  kon.

Ruimtelijk begrip

Wijs samen met uw kind zi jn verschi l lende l ichaamsdelen aan. Waar is zi jn oor?

Heeft hij nog een oor? Ja, hij heeft twee oren. En heeft hij ook twee neuzen?

Tel samen spelenderwijs de verschi l lende l ichaamsdelen.

Zing ook eens het l iedje'Dit zi jn mijn wangetjes'.  Wijs aan waarover jul l ie zingen.
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Tijdens het aankleden
'Waar  i s  je  a rm? Steek

h e m  m a a r  d o o r  j e

mouw.  Nu nog een arm

door  je  andere  mouw.

Goed zo !  Nu heb je  je

t r u i  a a n .  W a t  z i e  j e  e r

m o o i  u i t ! '

Heeft u een goede

t ip of  een leuk idee

voor andere ouders

en/of de pedagogisch

medewerkers?

Laat het weten!
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