
 

Nieuwsflits  Winnie, week 21     Thema “ Boerderij “ 

Puzzelen 
Op de Winnie groep wordt er vaak gepuzzeld. Een puzzel lijkt 

misschien enkel iets om kindjes te vermaken, maar het is véél meer 
dan dat!  
Waar is een puzzel allemaal goed voor? Het is een mentale uitdaging en een training 
van onze hersenen. De verschillende kenmerken zorgen er namelijk voor dat het 
visueel ruimtelijk inzicht van het kind vergroot. Dat is een belangrijk basiselement voor 
het leren lezen, rekenen en schrijven. Puzzels verschaffen hen dus een hele hoop 
mentale leervoordelen. Daarbij geeft het hen ook meer inzicht in de verschillende 
thema’s en onderwerpen.  
Puzzelen leert je probleemoplossend denken. 
Met een puzzel, hoe eenvoudig die ook is, hebben kinderen een doel voor ogen. Eentje 
dat ze koste wat kost willen bereiken. Om dat eindpunt te bereiken moeten de kinderen 
goed nadenken en bepaalde strategieën ontwikkelen. Dit zelfstandig denken is van 
groot belang voor de verstandelijke ontwikkeling. Het is een voortdurend proces van 
probleemoplossend denken, redeneren en oplossingen ontwikkelen. Hierdoor vergroot 
de concentratie van het kindje en leert hij/zij door te zetten wanneer het even tegen zit. 
Hij/zij leert het gevoel van teleurstelling, maar ook van succes. Je kindje komt te weten 
dat het niet erg is om fouten te maken, en zal er dus ook sneller voor uitkomen als 

hij/zij iets niet kan of weet. Deze zaken bevorderen dan ook de zelfstandigheid. Daarnaast ontwikkelt puzzelen: 
de fijne motoriek, traint de hand- oog coördinatie en stimuleert het sociale aspect. Kinderen gaat vaak samen de strijd aan 
om de juiste puzzelstukjes bij elkaar te brengen. 

 

Knutselen voor het thema Boerderij 

De kinderen hebben deze week onder andere leuke paardjes geknutseld van de wc 
rollen. De juf heeft ook een bij de activiteit passend boekje voorgelezen en wij 
hebben veel lol gehad tijdens het nadoen van de paardengeluiden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muziekles Op donderdag hebben 

we weer een hoop muzikale pret 
beleefd met juf Felice en Bruno de 

Beer. We hebben geschud met de eitjes, deze daarna verstopt in een beker en daar ook muziek mee gemaakt. We 
hebben gedanst en alvast voor het feest geoefend (6 juli). 
 

Kansen grijpen 
In ons dagelijkse werk als pedagogisch medewerker op de groep 
zijn wij naast de verzorging de hele dag aan het interacteren met 
kinderen. Wij hebben vaak nagedacht over welke vaardigheden 
hierbij belangrijk zijn en hoe wij de emotionele veiligheid van de 
kinderen kunnen waarborgen en een bijdrage leveren aan hun 
ontwikkeling. De cursus ‘interactievaardigheden met kinderen’, 
gebaseerd op de methodiek van de ontwikkelingspsycholoog 
Thomas Gorden heeft ons hiervoor een aantal handvatten 
gegeven, waaronder sensitief responsief reageren, respect voor 
de autonomie van het kind en het creëren en grijpen van ontwikkelingskansen. Zo zijn wij deze week spontaan 
ingegaan op het initiatief van Falco om een leuk kiekeboe-spelletje rondom de box te spelen en er is een gezellig 
momentje ontstaan met Cherry die aangaf de blokken heel interessant te vinden.  


