
Hoe kunt u aansluiten bi i  het thema?

Ki i k je  in  de  g roep
.  In di t  thema staat k leding centraal .  Ziet  u di t  terug in de groepsruimte? Misschien wi l

uw kind u de kledinghoek laten zien. Vertel t  uw kind welke k leren er in de kledinghoek

hangen? Welke kleren vindt hi j  mooi?

Verzorgen
. Laat uw kind zoveel mogeli jk zelf zi jn kleren aan- en uittrekken. Help hem alleen als

dat nodig is. Doe bijvoorbeeld alleen het onderste stukje van een rits dicht en laat uw

kind zelf de rits optrekken. Op deze manier ervaart uw kind dat hij al veel zelf kan. Dat

vergroot zijn zelfvertrouwen en motiveert hem om steeds meer dingen zelf te doen.
. Als uw kind erg treuzelt bij het aankleden,zingdan samen een aankleedliedje,

bijvoorbeeld op de wijs van 'Eén, twee, drie, vier... '(zie vorige pagina). Zing het l iedje ook

met de woorden 'T-shirt ' , 'broek', 'sok'... Een paar coupletten en uw kind heeft alles aan!
.  Sommige kinderen wi l len zel f  besl issen wat ze aantrekken. Laat uw kind ui t  twee of  dr ie

setjes kleding kiezen. Op deze manier heeft uw kind het gevoel dat hij een eigen keuze

maakt en zorgt u er toch voor dat uw kind bijvoorbeeld geen korte broek uitzoekt als

het buiten koud is.

Samen een  k lus je  doen
.  Laat uw kind meehelpen met huishoudel i jke k lusjes,  zoals de was ophangen. Laat hem

bijvoorbeeld de knijpers en het wasgoed aangeven. Reageer enthousiast. Door uw kind

het gevoel te geven dat u het f i jn vindt dat hij zo goed helpt, kri jgt hij er plezier in om u

te helpen.

Samen p ra ten
. Praat met uw kind terwij l u bezig bent. Betrek uw kind bij de dingen die u doet. 'Kijk,

een T-shirt. Van wie is dat? ls het van jou? Of van papa?' Door veel met uw kind te

praten over de dingen die jull ie doen, gaat uw kind steeds meer begrijpen. Door op een

natuur l i jke manier vragen te stel len,  st imuleert  u uw kind om ook zel f  na te denken.

Bijvoorbeeld: 'Dit T-shirt is blauw. Zie je nog meer blauwe dingen?'
.  Geef uw kind kleine opdracht jes als hi j  u helpt .  Laat hem bi jvoorbeeld,  a ls u samen de

was opvouwt, een paar sokken bij elkaar zoeken.'Kijk, een rode sok! Van wie is die sok?

Van jou, hè! Zit er nog zo'n rode sok in de wasmand? Kijk maar eens of je een sok ziet

die precies hetzelfde is. 'Op deze manier leert uw kind goed kijken en vergeli jken.

Spe len
. Geef uw kind schoenen, kleding, tasjes, een pet of een sjaal en een paar sieraden,

die u niet meer gebruikt, om zich mee te verkleden. Een lap stof of een oud

tafellaken voldoet ook als jurk of cape. Wat vindt uw kind mooi? Hoe wil hij er graag

uitzien? Kijk samen in de spiegel. ls uw kind een deftige dame of een stoere vent? Speel

mee in het spel. Zo prikkelt u de fantasie van uw kind.

Ontdekken
. Laat uw kind spelen met tasjes, etuis en portemonnees met verschil lende sluit ingen om

te onderzoeken hoe de verschil lende sluit ingen open- en dichtgaan. Doordat uw kind zijn

handen en vingers hierbij goed moet gebruiken, wordt hij steeds handiger en vaardiger.
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