
   Water en zand 

Er is voor een kind bijna niets leuker 
dan te ontdekken met water en 
zand. Maak een buitenkeuken 
door oude pannen, borden en 
bestek op een kraai te zetten. Een 
bak water erbij en genieten maar. 
Een paar lege flessen met een 
oude plaat toveren al snel een 
waterbaan te voorschijn. Dit alles 
is pas het begin, uw kind zal zelf 
nog veel meer leuks bedenken.

	 	  In en uit 

Kinderen kunnen sommige handelingen eindeloos 
herhalen. Blokjes in de ton, blokjes uit de ton. Auto’s in 
de vrachtwagen, auto’s uit de vrachtwagen. Een 
emmertje vullen met zand, omkeren en weer opnieuw 
beginnen. Wij noemen dit ‘speeldrang’, een 
onweerstaanbare drang om een speelse handeling te 
verrichten. De hersenen geven prikkels aan het lichaam 
door die niet te onderdrukken zijn en dit zijn hele 
nuttige prikkels! Deze speelnoden zijn bouwstenen voor 
de hersenen. De herhaalde handelingen vormen 
verbindingen en patronen waardoor kinderen verder 
ontwikkelen en groeien. 
Een oude lichtknop, een 
bak water met bekertjes, 
een leeg pak melk met 
grote kiezelstenen kunnen 
voor uren speelplezier 
zorgen en het is nog  
leerzaam ook!

Happy @ home
Educatieve tips en activiteiten om blij van te worden!

Kostelijk vermaak met kosteloos materiaal
  
Nu we meer, langer of vaker thuis zijn dan voorheen, kan het zijn dat de creativiteit een beetje op is, of dat het 
speelgoed wat minder aantrekkelijk is voor uw kindje. Toch wil iedere opvoeder een kind ondersteunen in de 
ontwikkeling en uitdagen qua spelvorm en materiaal. Daarbij lijkt de zoektocht naar ultiem speelmateriaal (dat 
betaalbaar en voor alle kinderen leuk is, waar ze uren mee kunnen spelen en dat bovendien hun creativiteit, 
fantasie en zelfvertrouwen aanwakkert) een onmogelijke opgave. Wat als wij u vertellen dat iedereen dat 
ultieme speelmateriaal al in huis heeft? Een andere benaming hiervoor is ’loose parts’ of open einde 
materiaal. Denk eens aan stukjes stof, lege verpakkingen, dennenappels, gordijnringen, kartonnen dozen, lege 
plastic flessen, kussens, dekens, houten planken, papiersnippers, touw, maïskorrels en we kunnen zo nog wel 
even doorgaan. Open einde (speel)materiaal hoeft niet op één vaste manier gebruikt te worden, er is geen 
goed of fout. Kinderen kiezen zelf hoe ze spelen, met welk materiaal en verzinnen daarbij hun eigen spel. Ze 
zoeken nieuwe mogelijkheden en combineren of verbinden vrij. Veel open einde materiaal is duurzaam, want je 
gebruikt iets opnieuw. Bovendien is het makkelijk te verzamelen, omdat het vaak lege verpakkingen zijn of 
materiaal uit de natuur. De ideeën komen vaak vanzelf als je kinderen het materiaal aanbiedt. In deze       
happy @ home bieden we wat tips en trucs voor het spelen het ultieme speelmateriaal, leuk voor jong en oud. 
We wensen jullie veel plezier!

 Schattenjacht 
Ga in huis samen op avontuur naar 
alle schatten ‘loose parts’ die er te 
vinden zijn. Plak een stuk plakfolie 

op het raam met de plakkerige 
kant van het raam af en maak ene 
kunstwerk door alle schatten op te 

plakken.

Tip van onze pm’ers: zoek op Pinterest naar loose parts


