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Maandelijkse informatiebrief bestemd voor ouders met informatie over
peuters en wat ouders met peuters kunnen doen.

Opvoed-ABC
De R van Ruzie
Ruzie tussen kinderen
komt overal en op elke
leeftijd voor. Kinderen
leren zo voor zichzelf op
te komen. Ook leren ze
behoeften van anderen
aan te voelen en te respecteren.
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PeuterThuis verschijnt tien
keer per jaar en gaat over opvoeding en ontwikkeling van
peuters en de (educatieve) ouderbetrokkenheid daarbij.
Om de leesbaarheid te vergroten, is waar het over peuters
gaat, steeds voor de ’hij’ vorm
gekozen.
Suggesties voor PeuterThuis
of vragen over de inhoud?
Mail naar info@visactiva.nl

Er kunnen verschillende
aanleidingen zijn om ruzie te maken. Peuters
pakken bijvoorbeeld
speelgoed van elkaar af.
Omdat jonge kinderen
nog weinig invoelingsvermogen hebben, kunnen
ze heftig reageren.
Ruzie kan ook een uitlaatklep zijn voor nare
gevoelens.
Ook kan er ruzie ont-

staan als het alsmaar
regent en de peuter niet
naar buiten kan.
Kibbelen
Kibbelen is vaak een
vorm van aandacht trekken. Als ouders het gekibbel negeren (of weglopen) houdt het meestal
op. Bij een handgemeen
moet wel ingegrepen
worden. Jonge kinderen
moeten leren dat je met
agressie je doel niet bereikt.
Omdat jonge kinderen
nog moeilijk zelf een ruzie kunnen beslechten,
zijn ouders vaak geneigd
om direct zelf in te grijpen. Het voordeel daarvan is dat de ruzie
meteen ophoudt.

Tips
- Haal peuters uit elkaar
en zet ze ieder op een
andere plek.
- Leid af. Ga samen iets
doen. Doe dus zelf ook
mee: bijvoorbeeld een
boekje bekijken of het
eten klaarmaken.
- Zoek een rustig werkje
om te doen. Denk aan
kleuren, kleien.
- Een ‘Eerste-Hulp-bijRuzie-Koffer’ doet wonderen. Haal een koffer
(of doos) met speelgoed
waar langere tijd niet
mee gespeeld is, tevoorschijn. Het ruziën houdt
meteen op.
Bron: Je peuter. H. Marx

Ik heb een vraag…
Mam, mag ik een
snoepje?
Dat kinderen dol zijn op
snoep, daar kunnen ze
eigenlijk niet veel aan
doen. De meeste kinderen hebben namelijk een
voorkeur voor zoet.
Een snelle kick
Snoep geeft een snelle
kick door de zoetstof sacharose. Kinderen voelen
zich dan happy. Toch is
het advies van veel diëtisten: één snoepje per

En site met knutselideeën over de lente? Klik hier.
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dag. Dat leidt tot minder
overgewicht op latere
leeftijd.
Het is wat ze gewend zijn
Als peuters vaak zelf iets
mogen pakken is het lo-

gisch dat ze vanwege de
kick dit steeds vaker willen. Stel een regel. Het is
maar wat ze gewend
zijn.
Eén-snoepje-regel
De één-snoepje-regel
staat voor een grens die
je bepaalt. Peuters zullen nooit instemmend
knikken bij deze regel,
maar na een paar weken
is het de gewoonste zaak
van de wereld. Een vaste
regel en een vast tijdstip
is het beste. Even door bijten, maar het lukt!

Taalontwikkeling: begrijpend luisteren (7)
Dit jaar gaat het bij taalontwikkeling over begrijpend luisteren.
Wat is dat precies? En, hoe stimuleer je dat bij peuters? Elke
maand worden tips gegeven. De
nummering van die tips is doorlopend. Voor eerdere tips zie PeuterThuis van voorgaande maanden.
Tip 12
Visualiseren

Wat kun je visualiseren?
Denk aan de personages in een
verhaal: uiterlijk, kleding, gedrag. Denk aan details uit een
verhaal. Leg verbinding tussen
het verhaal en jezelf door te vertellen dat je ook wel eens ‘zoiets’
hebt meegemaakt. Suggereer een
denkbeeldige ontmoeting met de
hoofdpersoon in het verhaal.

Muziek en bewegen



Als ik dit lees, dan zie ik
voor me …



Ik stel me voor hoe dit er
uit ziet …



Ik teken het even …



Luister en kijk naar het filmpje;
zonder de bloemen.



Speel mee tijdens het filmpje.
Laat jezelf groeien door je eerst
heel klein te maken en dan groter
te worden, met tenslotte je armen
in de lucht. Het groeien gaat heel
langzaam.



Gebruik de bloemetjes en kijk
naar de film. Laat ze net als in
het filmpje op de muziek groeien
en wiegen in de wind.



Laat luisteren naar andere rustige muziek en laat de bloemetjes
meewiegen.

Maak eerst samen de bloemen zoals bij
Knutselfrutsel is beschreven. Speel daarna het filmpje na voor de peuter en geniet
van een prachtig muziekmoment!
Samen luisteren naar rustige muziek is
anders dan zelf zingen of muziek maken.
Mooie luistermomentjes die goud waard
zijn, ontstaan door muziek die jonge kinderen aanspreekt te versterken met passende (live) beelden, zodat ze de muziek
‘zien’! Kinderen leren immers muziek
niet alleen met hun oren, maar met hun
hele lichaam.

Knutselfrutsel
Voorjaarsbloemen beeld:

Muziek op schoot

De voorjaarsbloemen kunnen op verschillende manieren gemaakt worden.



Ik heb hierbij een plaatje in
mijn hoofd. Ik zie …



Ik zie voor me dat …



Ik heb er een plaatje van
opgezocht. Kijk maar …

.

Het wordt lente!
Klik hier voor het filmpje.

Als ik erbij zou zijn, dan
zag ik …

Er kan ook vooraf informatie over
de te lezen tekst gegeven worden.
Bijvoorbeeld door een filmpje te
laten zien of eigen foto’s of prentenboeken te bekijken. Wel wordt
er dan minder een beroep gedaan
op het ontwikkelen van het creatieve denkvermogen. De peuter
heeft zich immers voor het lezen
al een beeld gevormd ...

Handige zinnen om te gebruiken:
Visualiseren betekent dat je bij
het voorlezen je inleeft in de
tekst en daarbij al je zintuigen
gebruikt: wat zie ik, wat hoor ik,
wat voel ik, ruik ik, proef ik als
ik voorlees? Er vormt zich een
‘plaatje’ van de tekst in je hoofd.



Bron: Muziek op schoot.

1. Laat de bloemen zelf schilderen op
heel stevig karton en knip ze uit. Verstevig de steel door er een stokje of takje
achter te plakken zodat de bloem niet
knikt tijdens het spelen.

3. Van ‘doppen’ van lege eierdozen
kunnen mooie trompetnarcissen gemaakt worden. Laat ze geel verven en
plak er een stokje als steel achter.

Tip: Zet de bloemen later in een bakje met aarde.
Net echt!

4. Hyacinten kunnen gemaakt worden
van closetrollen. Laat er paarse of rose
propjes op plakken.

2. Zoek via internet naar kleurplaten van
voorjaarsbloemen. Laat ze kleuren en
knip de bloemen uit. Plak ze op stevig
karton of plak er weer een stokje achter
als steel.

5. Maak zelf meer bloemen zoals tulpen
en sneeuwklokjes van stevig papier.
Maak er ook weer een stevige steel onder.

Tip: Teken zelf bloemen en laat ze door de peuter inkleuren.
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