
Aan de ouders/ verzorgers en leerlingen van De Arend en De Wingerd. 

Frieda Burger spelbegeleider van De Arend en De Wingerd.  
 

Een nieuwe spel tips uitgave versie 8.  Deze week een nieuwe uitspraak over spel met een recept. 

 
Recept van de ontwikkelingspsycholoog: speel gemiddeld minstens een half uur per dag 

met speelgoed of een echt spel, en het liefst samen. 
 
Denk over bovenstaande uitspraken de komende week nog maar eens na. 
Sensopatisch ( vormloos) spel. Even een opfrissing betreffende wat deze spelvorm inhoudt. Het is 
een veilige spelvorm. Er is geen opdracht aan verbonden en het levert geen blijvend eind product op 
kinderen kunnen dus niet iets fout doen. Lukt iets niet dan begin je gewoon opnieuw. Het 
spelmateriaal stelt weinig eisen en daarom krijgt het kind de ruimte om zich te ontspannen en open 
te staan voor het ervaren van het materiaal.  Naast genieten en plezier beleven, staat ook het 
ontspannen centraal. Je ziet in deze periode dat kinderen het fijn vinden om met vormloos 

spelmaterialen te spelen.  Leerling ligt letterlijk met zijn hoofd lekker leunend op de rand. 
 
Probeer dit thuis terug te laten komen. Maak eventueel gebruik van dienblad ( afgebakend) een verf 
lijm kwast ( sommige kinderen vinden vieze vingers niet fijn of vinden het spannend) een spiegel ( je 
ziet je jezelf dat terug ) eventueel wat hekjes diertjes ( het heeft gesneeuwd en met de kwast breng je 
sneeuw aan op de bomen etc.)  Door hekjes en diertjes toe te passen breidt je het spel uit.  Zet een 
rustig muziek je aan op de achtergrond en maak gebruik van de time-timer er is een app met een 
visuele time timer met alarm te download via play app store op je telefoon. Tik dan visuele time 
timer in. ; kookwekker, of Hieronder wat voorbeelden. 

    
Sensopatisch ( vormloos) spel leidt tot allerlei ontdekkingen. Het materiaal nodigt uit tot contacten.          
Nabijheid van een volwassene is belangrijk bij dit spel. Dus neem zelf ook een kop thee of koffie en 

neem een moment voor je zelf. Geef het kind af en toe een positief compliment en voeg af en toe in 

door mee te spelen. Gebruik dan niet teveel taal. 

Ik kijk uit naar de foto’s stuur ze naar: f.burger@dewingerdnunspeet.nl. Schrijf er dan bij of de foto’s 

in de volgende nieuwsbrief mogen komen. 
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Zijn er ouders van De Arend of De Wingerd die behoefte hebben aan speladviezen. Schroom dan niet 

mail ze gerust naar mij en ik beantwoord de vragen.  


