MOTORISCHE NEUROLOGISCHE ONTWIKKELING :
DE SPEELKAARTEN VAN BIBA & LOEBA
Vanaf januari introduceer ik elke vrijdag aan onze
kleuters een nieuwe speelkaart met daarop een
oefeningetje dat de motorische ontwikkeling stimuleert.
Waarom deze kaarten ?
Via een zeer boeiende bijscholing bij Bodymap (zie
www.bodymap.be) raakte ik ervan overtuigd dat het van
groot belang is dat kinderen tijdens hun kleuterjaren heel
veel bewegingsimpulsen ervaren, omdat ze zo hun
motorische en neurologische ontwikkeling (dus in de
hersenen) optimaal gaan ontplooien, wat het latere LEREN
alleen maar ten goede kan komen 
Ondertussen werkt Bodymap samen met Ketnet en kan uw kind ook kijken naar Biba en Loeba ,
een programma rond lichaamsbeweging bij kleuters.
Met deze reeks, gebaseerd op de Bodymap-methode, wil men
kleuters laten bewegen voor het scherm. TOPIDEE !!

Hoe werkt zo’n kaart ?
Als u intekent op de speelkaarten via bijgevoegd formuliertje,
wil dat zeggen dat u zich engageert om enkele keren per week met uw kleuter de
motorische spelletjes te doen.
(Je hoeft dit echt niet te nemen om de juf een plezier te doen, alleen als u echt TIJD/ZIN HEBT en van
plan bent ermee aan de slag te gaan ! )

Uw kind krijgt dan elke week zo’n kaart mee naar huis : let op… u krijgt deze kaart te
leen (ze is geplastificeerd zodat ze er mooi verzorgd blijft uitzien) , alsook het
ringkaftje waarin de kaartjes worden verzameld.
Mag ik jullie alstublieft vragen om er zorg voor te dragen, en dit ook van uw
kleuter te vragen ! Op het einde van het schooljaar vraag ik alles terug, zodat het
opnieuw kan gebruikt worden bij de volgende klas.
Bedoeling is dat je geregeld in die week, dit oefeningetje even samen met je kind doet,
dus tot de volgende kaart komt.
Het vraagt niet veel tijd en heeft een heel positief effect op de ontwikkeling van je
kind en ‘t is gewoon ook leuk om eens zoiets samen met je kind te doen .
Let op : deze kaarten zijn alleen geschikt voor kinderen vanaf 5 – 6 jaar, vraag deze
oefeningen nog niet van een jonger kind, want dan loop je op zijn ontwikkeling vooruit (je
gaat hem dan forceren ipv te stimuleren) en dat heeft geen zin …integendeel zelfs, dat
kan schadelijk zijn omdat er dan stappen worden overgeslagen (alles op zijn tijd ) (eerst
kruipen en dan pas lopen !)

Veel plezier samen !
Juf Linda

Wenst u de speelkaarten van ‘fit voor leren’ te ontvangen en hiervoor extra tijd met uw kind te
maken, liefst een paar keer per week gedurende dit schooljaar ?
Zo ja, dan krijgt u elke vrijdag één geplastificeerde speelkaart mee die u steeds bij in het ringmapje
kan stoppen. En natuurlijk dan regelmatig even deze speelkaart met je kleuter inoefenen 
Vanuit financiële overwegingen is er slechts één set voorzien per kind.

( Gescheiden ouders kunnen geen 2de set aanvragen – indien jullie hierop inschrijven, dan
best het mapje in de schooltas laten zitten )
GRAAG RESPECT VOOR DIT MATERIAAL…op het einde van het schooljaar willen we dit graag
zorgvuldig en volledig terug !
(bij beschadiging of kwijtraken zal u dit tegen nieuwwaarde en de onkosten van het mapje en het
plastificeren vd kaarten moeten vergoeden…)

JA, ik wil de speelkaarten ontvangen (omcirkel)
NEEN, dank u
Naam kleuter : …………………………………………………………………………………………

