
 
Kind 3 tot 4 jaar  

Deel  2 van 3  

 

Opvoedkundige Nieuwsbrief Pekénios 

Uw oppaskind gaat nu bijna naar de 

basisschool! Dat wordt tijd ... 

 

 

Hij zoekt uitdaging 
 

Het wordt tijd dat hij naar de 

kleuterschool gaat, verzucht u 

misschien als uw oppaskind voor de 

vijfde keer op een dag de baas speelt.  

 

“Ik ben de kapitein van dit schip en ik 

heb álle stoelen in de kamer nodig. En 

jij en die kleine uk mogen niet 

meedoen!” Dit bazige gedrag hoort bij 

de leeftijd: uw oppaskind heeft 

duidelijk in zijn hoofd hoe een spel 

moet verlopen en neemt zondermeer 

de leiding. Dat is niet echt gezellig, 

maar eigenlijk kunt u het hem niet 

kwalijk nemen.  

 

Uw oppaskind heeft op deze leeftijd 

gewoon uitdaging van leeftijdsgenoten 

nodig. 
 

Een stapje terug 
 

Het kan ook zijn dat uw oppaskind vlak 

voor de overgang naar de basisschool 

een stapje terug doet in zijn 

ontwikkeling.  

 

Hij wil bijvoorbeeld weer gedragen 

worden en raakt overstuur als u hem 

niet meteen begrijpt. Doe in zo’n geval 

geen beroep op het feit dat uw 

oppaskind al zo groot en zelfstandig is, 

maar toon begrip voor deze fase.  

 

Til uw oppaskind even op en daag hem 

tegelijkertijd uit: “En nu jij. Laat maar 

eens zien hoe hard je kunt lopen.” 
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Oefen samen alvast 
voor school! 
 

• Laat uw oppaskind wasgoed 

(bijvoorbeeld sokken en 

handdoeken) sorteren op kleur of 

potloden van klein naar groot leggen. 

 

• Doe diverse knipsels van 

voorwerpen in een doos en vraag uw 

oppaskind om deze te groeperen 

naar soort (bijvoorbeeld voertuigen, 

fruit, groenten, speelgoed en 

kleding). 

 

• Stimuleer ruimtelijk inzicht met 

behulp van voorzetsels (op, voor, 

achter, boven, onder, in, tussen, 

etc.). Zet hiervoor een beker en een 

poppetje op tafel. Geef uw 

oppaskind vervolgens de volgende 

opdrachtjes: Zet het poppetje voor 

de beker, onder de tafel, in de 

beker, achter de tafel, tussen de 

beker en de tafel, etc. 

 

• Lees samen in prentenboeken en 

praat uitgebreid over de 

afbeeldingen. Stel vragen over de 

mensen, dieren en voorwerpen op de 

plaat. ‘Wie heeft meer poten de 

hond of de vogel? Kom we gaan de 

poten tellen!’ Praat ook over dingen 

die niet te zien zijn om het 

inbeeldingsvermogen te stimuleren. 

 

Extra tip: 

Spitsuur of een 

verveelmoment? 

Luisterverhaaltjes 

of een mand met 

oude tijdschriften 

bieden afleiding! 

 

 


