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Vakinformatie
 Nieuw op de markt Recensie

Samenstelling: Marianne Velsink

Oplossing voor luchtkwaliteit
De luchtkwaliteit in de kinderopvang laat te wensen 
over. Voornamelijk in verschoningsruimten is de con-
centratie van geuren en bacteriën hoog. Omdat alleen 
ventileren niet alles oplost, komt het bedrijf Lucom met 
de luchtverschoner VisionAir op de markt. Het appa-
raat kan bevestigd worden aan de muur en het plafond, 
of kan op een standaard in de ruimte staan. VisionAir 
neemt niet veel plaats in en ziet er een beetje uit als 
een geluidsbox. Maak een keuze uit de verschillende 
filters op www.lucom.nl. Prijs: vanaf € 70,- per maand.

Stoelendans!
Met deze nieuwe hoezen van Kin-
derverkleedkleding.nl tover je in 
een mum van tijd een saai peuter-
stoeltje om tot een prachtige stoel. 
Je kunt kiezen uit vier soorten: een 
prinsessenstoel, combat-stoel (leger-
stoel), koningsstoel en een ridder-
stoel. De hoesjes passen om de veel-
gebruikte peuterstoeltjes van IKEA, 
type Svala of Gulliver (rechte model-
len). Je kunt de stevige hoesjes ook 

prima in de wasmachine wassen. Kijk 
op www.kinderverkleedkleding.nl hoe je 

 de hoesjes kunt bestellen. Prijs € 14,95 per hoes. 

Feestelijke woordenslinger
Hoera, er is weer iemand jarig op de groep! Of mis-
schien organiseren jullie wel een feest met een ludiek 
thema. Met de stoffen letters van Hanging Houses kun 
je ieder woord vormen dat je maar wilt. Je kunt kiezen 
uit roodachtige letters met een hart als tussensymbool 
en blauwachtige letters met een maan als tussensym-
bool. Iedere letter is weer anders. Ophangen is simpel: 
strik de linten van de letters aan elkaar en de slinger 
is klaar. De stoffen letters gaan jaren mee. Kijk op 
www.hanginghouses.nl voor meer voorbeelden en hoe 
je de slinger kunt bestellen. Prijs per letter € 2,50 en 
voor een heel alfabet € 59,50. 

Door Annet Rombout, pedagoog Triodus

Bewegen spelenderwijs
Ooit wel eens een training of work-
shop ‘Beweegkriebels’ (van het NISB) 
gevolgd? Dan weet je een beetje waar 
dit boek over gaat. Naar aanleiding 
van trainingen door de auteurs van 
het boek kwam uit het werkveld 
regelmatig de vraag naar een prak-
tisch werkboek. En hier is het dan. 
Een werkboek vol activiteiten op 
het gebied van bewegen. Activiteiten 
die je kunt doen met baby’s, dreumesen en peuters. 
Dat bewegen een hot item is, weet iedereen zo langzamer-
hand. Er duiken steeds vaker onderzoeken op die aangeven 
dat veel kinderen te dik zijn. De oorzaken die genoemd 
 worden zijn: slechte voeding en te weinig beweging. Aan-
komen in gewicht gebeurt vaak onbewust, maar als een kind 
eenmaal te zwaar is, is het een hele klus om af te vallen. Veel 
volwassenen kunnen daarvan meepraten. Als je eenmaal te 
zwaar bent, beland je gemakkelijk in een wereld vol diëten. 
En ben je steeds bezig met afvallen en weer aankomen. Dit 
proces is te voorkomen door al heel vroeg met kinderen te 
bewegen. 
Maar niet alleen een goed lichaamsgewicht is een motivatie 
om met kinderen activiteiten te doen. Jonge kinderen hebben 
van nature behoefte aan: rollen, optrekken, klimmen en ren-
nen. Op deze manier ontwikkelen zij hun grove motoriek. 
Door gerichte activiteiten aan te bieden, geef je ruimte aan 
deze ontwikkelingstaak. De kinderopvang biedt alle moge-
lijkheden aan kinderen om samen met leeftijdsgenoten te 
bewegen, dat stimuleert en geeft veel plezier. Dreumesen en 
peuters kunnen elkaar op ideeën brengen en zo ontstaat een 
creatief proces. Om dit proces te ondersteunen, kun je dit 
boekje uitstekend gebruiken. Er staan volledige beweegpro-
gramma’s in beschreven. Een programma bestaat uit een 
aantal activiteiten met een bepaalde opbouw: een inleiding, 
een kern en een afsluiting. Ook de tijdsduur (een programma 
duurt ongeveer 45 minuten) en de benodigde materialen 
(vaak heel eenvoudig) worden genoemd. 
Feitelijk is dit een werkboek om gewoon aan te schaffen, 
het is ondersteunend, praktisch en het dient een goed doel.

Eileen Kalkman en Miranda Rep, Spelenderwijs  bewegen 
voor 0 tot 4 jaar. Elsevier Gezondheidszorg, Maarssen. 
96 blz. ISBN 978 90 3523 0026. Prijs €17,95.
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