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Opvoedkundige Nieuwsbrief Pekénios 

Het relatief kleine wereldje van uw 

oppaskind is een stuk groter geworden 

nu hij naar de basisschool gaat. U kunt 

hem helpen wennen aan de nieuwe 

situatie. 

 

Informeren naar zijn 
dag 
 

Als u op het schoolplein aan uw 

oppaskind vraagt of hij een leuke dag 

gehad heeft, is de kans groot dat u 

nauwelijks antwoord krijgt. Hij is nog 

veel te druk met andere zaken.  

Als u met die vraag wacht tot u 

onderweg bent, of thuis, is de kans 

groter dat er een antwoord komt.  

 

Stel een concrete vraag over iets wat 

aan het eind van de dag op het 

programma stond.  

Bijvoorbeeld: “Zat je nou vanmiddag op 

die blauwe tractor met Pieter? Heeft 

Sarah getrakteerd op rozijntjes?”  

 

Vermijd waarom-vragen zoveel 

mogelijk. Vraag liever: “Wat is er 

gebeurd, je bent zo boos, vertel 

eens…” 
 

Train de weerbaarheid 
 

Nu uw oppaskind naar school gaat, 

komt hij bijna dagelijkse in contact 

met een grote groep kinderen. Daar 

zitten ook bazige types tussen. Door 

middel van het volgende vriendjes-

maken-spel kunt u uw oppaskind leren 

zich daartegen te weren: 

 

Speel samen met uw oppaskind met 

playmobil of legopoppetjes. Uw 

poppetje doet bazig tegen zijn 

poppetje.  

 

Op de basisschool 
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Kind 4 tot 5 jaar 

Breng daarna een ander poppetje in 

het spel waarmee u voordoet hoe je 

met het bazige poppetje kunt 

omgaan.  

 

Zeg duidelijk: “Stop, hou op!” tegen 

dit figuurtje. Zo pikt uw oppaskind 

spelenderwijs de boodschap op. 

 

 

 
Tips voor wennen op 
school: 
 

• Sta uw oppaskind toe af en te 

weer klein te zijn. Daar heeft een 

kleuter zo nu en dan veel behoefte 

aan. 

 

• Lees boekjes voor over 

vriendschap, dan krijgt uw 

oppaskind oplossingen en 

voorbeelden aangereikt die hij in de 

praktijk kan gebruiken. 

 

• Plan niet al te veel na schooltijd. 

De meeste kleuters willen na een 

schooldag niets liever dan thuis wat 

aanrommelen. 

 

• Een weekplanner biedt structuur, 

stimuleert de zelfredzaamheid en 

vergroot het zelfvertrouwen van 

een kind. Maak er zelf een of kijk 

op internet voor voorbeelden. 

 

Extra tip: 

Voorlezen is leuk en 

leerzaam. Bespreek 

na het lezen over 

wie het verhaal 

ging, wat er 

gebeurde, hoe dat 

kwam, enz. Kijk of 

uw oppaskind het 

verhaal in een 

logische volgorde 

navertelt. 

Stimuleer een eigen 

inbreng. Misschien 

kan hij zelf een 

ander einde 

bedenken?! 

 

 


