
     Bewegen 

Onze pedagogisch medewerkers zitten zelfs in deze periode niet stil.  
Nu zij wat vaker thuis zijn nemen ze de tijd om zichzelf extra bij te scholen.  
Deze week hebben enkele medewerkers een webinar bewegend leren gevolgd. 
Het was een ontzettend leuke manier om met 500 collega’s ideeën te 
delen over bewegend leren. Een leuk idee om thuis meer te    

  bewegen is om kinderen te betrekken bij dagelijkse klusjes, zelf helpen  
          hun boterham te smeren, schoonmaken enz. Samen spelletjes spelen en 
          dieren nadoen is ook een groot feest! Daarom hebben we   
          beweegkaarten voor jullie gemaakt, klik hier om deze te downloaden.  
          Veel beweegplezier! 

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

Help! Waar is ons ritme.…

Wat is er in een korte tijd veel veranderd voor iedereen. Veel mensen 
werken thuis met de kinderen erbij en dat kan een behoorlijke 
uitdaging zijn. Net als volwassenen hebben kinderen soms last van alle 
veranderingen, ze zijn net als wij uit hun ritme. Op de Scheve Schuit 
werken we met een vast ritme waarin allerlei dagelijkse handelingen 
en rituelen kinderen houvast en veiligheid bieden. In deze 
happy@home geven wat wat kleine tips en trucs om thuis dezelfde 
structuur aan te bieden wanneer dit nodig of gewenst is. 

Dagritme

Op de Scheve Schuit zijn de kinderen gewend om 
een dagritme aan te houden. Om de kinderen te 
laten zien wat ze die dag kunnen verwachten 
werken we met pictogrammen, deze helpen om een 
veilige leeromgeving te creëren. Onze pictogrammen 
zijn ook handig om thuis te gebruiken. Klik hier om 
de pictogrammen te downloaden. 

Een ongeluk zit in een klein 
hoekje 

Wat doe je bij verstikking, 
(brand)wonden en ander letsel? 
Het rode kruis heeft een gratis 
online EHBO cursus beschikbaar 
gesteld. Een aanrader voor 
iedereen! 
Klik hier om naar de thuiscursus 
te gaan.

Thuisblijvertjes 
Voorlezen is voor velen een vast 
ritueel. Op het YouTube kanaal 
‘Thuisblijvertjes’ worden elke 
dag om 9 uur ’s ochtends 
nieuwe video’s geplaatst, 
waarbij bekende Nederlanders 
een verhaal voorlezen of zingen. 
Klik hier om het  
kanaal te bezoeken.

https://kdvdescheveschuit.nl/wp-content/uploads/2018/02/pictogrammen-dagritme.pdf
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https://kdvdescheveschuit.nl/wp-content/uploads/2018/02/pictogrammen-dagritme.pdf
https://shop.rodekruis.nl/thuiscursus-ehbo
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