
 
Kind 1  tot 2 jaar  

Deel  2 van 3  

Opvoedkundige Nieuwsbrief Pekénios 

Een dreumes is dol op spelen. Maar 

sámen spelen met andere kinderen is 

voor dreumesen niet zo eenvoudig. Om 

over delen nog maar niet te spreken … 

 

 

Vlug en onvermoeidbaar 
 

Eénjarigen zijn vlug en onvermoeibaar! 

Ze willen alles vastpakken en zijn 

impulsief en nieuwsgierig. Zitten jullie 

net gezellig een boekje te lezen? Dan 

wil hij er weer af als hij het geluid van 

een vrachtauto hoort.  

 

Kinderen van deze leeftijd zijn snel 

afgeleid en ze hebben geen boodschap 

aan de wensen of behoeften van een 

ander. 

 

Als u ook nog andere oppaskinderen in 

huis heeft, kan dat lastig zijn.  

 

Samenspelen en delen is voor 

dreumesen namelijk een hele opgaaf. 

Hij banjert rustig door het bouwwerk 

van een ander heen. En als hij iets te 

pakken heeft, krijgt u het bijna niet 

meer uit zijn stevige knuistjes. In zijn 

ogen is iets wat hij in handen heeft 

ook daadwerkelijk van hem! 

 
Hap, AU! 
 

Omdat uw oppaskind zich 

waarschijnlijk nog niet heel goed kan 

verwoorden, probeert hij soms met 

slaan of bijten zijn potentiële belagers 

te verjagen. Dat kunt u natuurlijk niet 

zomaar laten gebeuren.  

 

Troost het slachtoffer, samen met de 

‘dader’. Toon hem de rode plek en zeg: 

“Kijk, daarom moet Sanne zo hard 

huilen.” 
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De strafstoel of straf op de mat 

heeft weinig effect . Bovendien zult 

u als een politieagent in de buurt 

moeten blijven als u wilt dat de 

dreumes op zijn stoeltje blijft 

zitten. Want als u wegloopt, is ook 

het gebod weg en rent uw oppaskind 

weer vol vertrouwen terug naar zijn 

speelgoed. 

 

 

 

 

Hoe leert u uw 
oppaskind spelen en 
delen? 
 

• Houd een ‘contactlijntje’! Blijf 

doorpraten of neurie een liedje als u 

de kamer uitloopt. Dat vergroot de 

kans dat uw oppaskind blijft 

doorspelen. 

 

• Leg uit hoe je om de beurt met 

het speelgoed kunt spelen. Blijf in 

de buurt en benoem direct wat het 

samen spelen zo leuk maakt. 

 

• Zeg duidelijk wat u onder goed 

gedrag verstaat. Benoem wat u van 

uw oppaskind verwacht en beloon 

het gewenste gedrag. 

 

• Word niet boos als uw oppaskind 

voor de zoveelste keer ‘de fout 

ingaat’. Eenjarigen zijn nu eenmaal 

hardleers … 

 

Het volgende 
speelgoed is nu 
populair: 

blokken, pannen, 

eierdopjes, kopjes, 

afwasborstel, 

emmertje, schepje, 

handveger & blik, 

lege doosjes, 

tijdschriften, 

zand/water, 

keukenrollen, 

stofdoeken en 

pollepels 

 

 


