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Samen lezen.
Geeft een groot gevoel van geborgenheid.
Het kind leert dat er in het boek dezelfde
dingen gebeuren als in de echte wereld maar
dan via een tweedimensionale voorstelling.
Het leert omgaan met boeken : bladeren, de
leesrichting, …. Bij het lezen is er een
intensief taalcontact tussen de volwassene
en het kind.

Enkele tips voor een goede
taalontwikkeling
Elk kind heeft zijn eigen tempo.
Alle kinderen zetten dezelfde stapjes in de
ontwikkeling van hun taal alleen hanteert elk
kind hierbij zijn eigen tempo. We respecteren
dit tempo best. Trager praten, praten in
eenvoudige woorden, … doen volwassen
automatisch bij kleine kinderen.
Leren praten dat doe je best met zijn tweeën
Het kind bepaalt het tempo dit betekent
echter niet dat je als volwassene passief blijft.
Als volwassene kan je een rijk taalaanbod
aanbieden. Wederzijdse aandacht is de
belangrijkste
voorwaarde
om
tot
communicatie en taalverwerving te komen.
We gaan in op de interesses van het kind,
bieden taal aan, luisteren naar de reactie van
het kind en gaan daar weer op in.



Elk jaar bevragen we de ouders via onze
ouderenquête over de werking van ons
kinderdagverblijf. We vinden jullie mening
belangrijk en op basis van de scores, tips,
opmerkingen, … proberen we onze werking
nog te verbeteren. In de ouderenquête is er
een bepaald thema waarop we dieper
ingaan. Dit jaar is het thema ‘communicatie
met ouders’. We stellen het erg op prijs
wanneer jullie deze anonieme lijst invullen
en ons terugbezorgen.

Liedjes, versjes en rijmpjes.
Deze helpen om op ritmische wijze klanken en
woorden te verwerven vaak begeleid met
lichaamstaal. Het kind ‘spreekt’ met zijn
ganse lijfje.
Klanknabootsende
woorden
(tuutuut,
woefwoef, …)
Deze ‘woordjes’ zijn de eerste wijzen waarop
het kind via taal iets kan uitdrukken. Als
volwassene
kunnen
we
deze
klanknabootsingen ook gebruiken maar best
ook samen met de begrippen als auto, hond,
… Bijv. ‘dit is de hond en de hond doet
woefwoef’.

Ouderenquête
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Anna
gaat naar
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De draaimolen draait
in het rond
Een oliebol smelt in
mijn mond
De vliegertjes
kriebelen in mijn
buik
Als ik van omhoog
naar beneden duik

Activiteiten en thema’s

Dieren in het water
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Visje, visje, in het
water
Visje, visje, in de
kom
Visje, visje, kan niet
praten
Visje, visje, draai je
om

Buitenspelen

Auricula-nieuws

Nu het zonnetje alweer wat meer begint te schijnen, gaan we
met de kinderen ook meer buiten spelen. Daarom willen we
vragen om een zonnehoedje mee te brengen en voor aankomst
in de opvang thuis je kind in te smeren.

Parkeren
Mogen wij jullie vragen om bij het brengen en halen van je kind
jullie auto te parkeren op de parkingsstrook langs de glazen gang
zodat de werknemers hun auto op de lange grasstrook kunnen
parkeren?

Eigen groep
Bij vroege aankomst verblijft je kind eerst in een andere groep.
Mogen wij jullie vragen om het heen-en weerschrift en de
pampers in de eigen groep te leggen zodat de begeleider van je
kind onmiddellijk aan de slag kan?

Maandag 16 april is Julie
met stage gestart in de
gele groep. Zij volgt de
richting jeugd – en
gehandicaptenzorg in het
5de jaar.
Yara start maandag 7 mei
met haar stage in de rode
groep. Zij volgt de richting
personenzorg in het 6de
jaar.

Naamtekenen
Kleertjes die genaamtekend zijn raken minder snel zoek ! Ook
voor de begeleiders is het bij het buitenspelen minder zoekwerk
wanneer de naam van jullie kind op de jas staat.

Gesloten
Auricula is gesloten op
maandag 30 april en
dinsdag 1 mei
EN
op donderdag 10 mei en
vrijdag 11 mei.
We zijn ook gesloten op
pinkstermaandag 21 mei.

