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De eerste Bolsterkrabbels van dit kalenderjaar. Een vreemde start van 2021, 
waarbij we elkaar nog niet hebben mogen zien in de school. We zijn gestart in 
lock-down, en geven nu het afstandsonderwijs en de noodopvang vorm.  
 
Ook voor “nieuwe ouders” een lastige tijd. Waar starten op een nieuwe school 
normaal tot contacten op het plein leidt, is dat nu allemaal anders. Aan het eind 
van deze Bolsterkrabbels doet de Medezeggenschapsraad een voorstel waar u 
misschien graag bij aansluit.  
 
Niet iedere ouder verkeert in de positie om thuis te kunnen werken. Wanneer u 
wel vooral thuis werkt, is dat nu mét de kinderen thuis. En dat is niet altijd even 
makkelijk. We horen terug van ouders dat de dynamiek zo anders is. Inmiddels zult 
u wel een bepaald ritme hebben, dat helpt, maar het vergt wel wat.  
 
We krijgen vragen over ons onderwijs en de vraag om tips hoe het thuis aan te 
pakken. Ook zien we voorbeelden langskomen die wellicht ook voor u en uw 
kinderen helpend kunnen zijn. Daarnaast zijn de meeste leerkrachten ook 
ervaringsdeskundige als het gaat over thuiswerken en onze eigen kinderen 
aansturen. Als we onze ervaringen delen, helpt dat misschien.  
 

Waarom is structuur nodig?  
Vooral voor jonge kinderen is het 
wennen dat hun vader of moeder 
wel aanwezig is, maar geen tijd heeft 
om leuke dingen te doen. Leg hen uit 
dat dit geen vakantie is en dat u 
gewoon moet werken; net als op 
kantoor.  
Maak samen (met het schema van 
school) een dagplanning die duidelijk 
is voor uw gezin.  
Zorg dat iedereen aangekleed is en 
klaar voor de dag.  
Bespreek wanneer ze uw hulp 
kunnen verwachten en wanneer ze 
het zelf mogen doen.  
Als kinderen online les krijgen, 
hebben ze ook echt hun aandacht bij 
de les nodig net als in de klas. Zie de 
afbeelding hiernaast.  

IN DEZE EDITIE 

WAAROM IS STRUCTUUR NODIG? 

KAN MIJN KIND DAT ZELF? 

VRAGEN, VRAAGJE, VRAAG? 

WIE KAN WIE HELPEN? 

KUNT Ú NOG LACHEN? 

KUN JE NIET SLAPEN? 

PIEKER JE VEEL? 

SCHERMTIJD IS TOCH SLECHT? 

KLEUTERSPECIAL OVER SPELEN 

GRATIS COMPUTERS 

EVEN VOORSTELLEN 

DIGITAAL SCHOOLPLEIN 4-2 

BOLSTERWEEKJOURNAAL 

 

Ik heb een vaste plek in de kamer aan de tafel waar ik ’s avonds de spullen 
voor de dag erop klaarleg. Daar werk ik. We hebben geoefend met inloggen 
in zoom en classroom dus dat kan ik nu zelf. Mama is werken in het 
ziekenhuis en papa moet veel videobellen. We eten samen fruit en lunchen 
ook samen. Met de gymlessen doet papa ook mee.  Bolsterleerling, groep 4 
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Kan mijn kind dat zelf? 
Uw kind kan echt al heel veel zelf. Dat wordt namelijk vanaf de kleutergroep al aangeleerd. In een gezinssituatie is 
vaak meer 1 op 1 tijd om kinderen te helpen. Maar dat zorgt er wellicht nu voor dat uw kind denkt: dat doen mijn 
ouders wel voor me.  
Natuurlijk is het makkelijk als u de computer voor uw kind aanzet en inlogt, maar na twee keer voordoen, zijn de 
meeste kinderen vanaf groep 3 zeker in staat om dat zelf te doen. Op school doen ze dat namelijk ook! En zo zijn er 
wellicht meer zaken die u denkt te moeten regelen voor uw kind, terwijl hij of zij dat al prima zelf kan. Bespreek dat 
met uw kind. Het liefst met wat humor.  
Benoem het als het lekker loopt, wees trots en neem zelf een kopje thee of koffie!  
 

 

Vragen, vraagje, vraag? 

We horen terug van ouders dat het thuiswerken moeilijk is omdat kinderen “de hele tijd” 
vragen hebben. Dat zou natuurlijk kunnen. Nu we een paar weken bezig zijn kunt u de 
uitgestelde aandacht proberen. U hoeft echt niet de hele tijd beschikbaar te zijn, op school 
zijn ze ook gewend om zelf te werken tot de leerkracht bij het tafelgroepje aankomt of met 
een andere instructie bezig is.  
 

Omdat kinderen soms ongeduldig kunnen zijn, is het slim om vooraf af te spreken wat uw kind gaat doen. De dagtaak 
is daarbij een steun. Bespreek ook wat hij kan doen als hij even niet verder kan. En als uw kinderen al enig tijdsbesef 
hebben, vertel dan wanneer u wel beschikbaar bent. Een handig middel kan een timer zijn waarin u werkt in blokjes 
van 25 minuten. Iedereen is dan geconcentreerd aan het werk. Daarna kan er even wat aandacht zijn, even wat 
drinken en vervolgens kan iedereen weer doorgaan. 
 

 

Wie kan wie helpen? 
In de dagtaken ziet u af en toe ook een ‘kanjerklus’ staan. Bijvoorbeeld elkaar helpen, iets voor elkaar doen zonder 
daar iets voor terug te verwachten. Tussen kinderen onderling kunnen ook afspraken gemaakt worden om samen 
(digitaal) te werken.  
 

 
Ook zussen/broers moeten onderling afspraken maken over waar gespeeld wordt als de ander 
nog moet werken en hoe hard je kan praten als je zus of broer in een zoomles zit.  

 

 

Met papa en mama heb ik afgesproken wanneer ik ze kan storen. Als ze hun koptelefoon op hebben, weet ik dat ik 
moet wachten. Meestal kan ik iets overslaan in de taak als ik er niet uitkom. Dan helpt papa of mama me als ze 
klaar zijn en kan ik weer verder.  Bolsterleerling, groep 5 

Soms weet ik echt niet hoe het moet, het geluid deed het niet, ik hoorde de juf niet. Maar mijn broer weet dat wel. 
Die helpt me dan even, want we waren bij opa en oma en die snappen niet zo goed hoe dat moet. Papa en mama 
vonden dat slim van ons en ze vonden het thuisleren die dag goed gaan dus wij mochten kiezen wat we gingen 
eten en we hebben samen pizza gemaakt!  Bolsterleerling, groep 3 

Mijn kleine zusje wil met me spelen als ik moet werken, dus zit ik op mijn kamer en zij speelt beneden. Dan komt ze 
soms toch naar boven en dan speel ik even met haar, maar dan moet ze wel weer naar beneden. “Straks ga ik wel 
weer met je spelen, zeg ik dan. Bolsterleerling, groep 6 

Mijn moeder moet zich niet te veel met mij bemoeien. Dat is irritant. Ik vind het vervelend als ze meeluistert met 
de instructie. Dus dat doet ze niet en dat vindt ze jammer. Ik laat aan het eind van de dag zien wat ik gemaakt heb 
en of het af is, soms vergeet ik wel eens wat. Bolsterleerling, groep 7 
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Kunt ú nog lachen? 
Als er veel geregeld moet worden op een dag, gaan volwassenen vaak in een zakelijke modus om 
alles zo efficiënt mogelijk aan te kunnen pakken. Het is fijn als alles volgens plan gaat. Helaas is dit 
niet altijd het geval en dan kan dat vervelend zijn. Vooral in een uitdagende periode. Kinderen 
bezitten gelukkig vaak nog een speelse houding om zaken te kunnen relativeren naar een situatie die 
voor hen behapbaar is. Gun uzelf het dan ook om van tijd tot tijd in die speelsheid mee te gaan of 
zelf de humor in te kunnen zien van een lastige situatie. Samen lachen brengt vaak veel meer ruimte, 
balans en evenwicht dan steeds maar weer alles proberen op te lossen.  

 

Kun je niet slapen?  
Als het in de herfst weer langer donker is kun je soms de hele dag moe blijven of ’s avonds juist moeilijk inslapen. Dat 
komt doordat onze inwendige klok niet goed weet of het slaaptijd of waaktijd is.  
We hebben allemaal een inwendige klok die aangeeft wanneer het tijd is om te eten, slapen of 
wanneer je wilt spelen en sporten. In de zomer wordt de inwendige klok iedere dag goed gezet 
door de zon en het licht, in de winter zien we soms amper zon, dus worden andere dingen 
belangrijker om toch te kunnen slapen en fit te blijven. 
 
Tips om de inwendige klok in de winter op tijd te laten lopen: 
 
Veel licht: Zorg in de ochtend meteen voor licht, doe veel lampen aan. Als het buiten een donkere dag is, is het goed 
om de hele ochtend lampen aan te doen. 
Beweging: Probeer in de ochtend het meest te bewegen van de dag, bewegen helpt de inwendige klok te resetten. 
Beweeg het liefste buiten. Buitenlicht is altijd sterker en dus beter dan lampen binnen. 
Geen blauw licht: Overdag is het blauwe licht van schermpjes niet zo slecht, ‘s avonds anderhalf uur voor bedtijd juist 
wel omdat het blauwe licht dan juist de inwendige klok verstoort en er geen slaaphormoon aangemaakt wordt. 
Relax in de avond: Doe anderhalf uur voor bedtijd vooral rustige en niet te inspannende dingen (zoals huiswerk 
maken of gamen). Hierdoor wordt je hoofd rustiger en val je makkelijker in slaap. 
Donkerte voor bedtijd: ‘s avonds een uurtje voor bedtijd de lampen dimmen zorgt ervoor dat je inwendige klok merkt 
dat het tijd wordt om te gaan slapen. 
Slaapgewoonten: een vast slaapritueel helpt de hersenen te snappen dat het bedtijd is en helpt nog meer tot rust te 
komen. Denk ook aan het voorlezen van een verhaaltje, meditatie enz.  
 

Pieker je veel?  
Deze tijd kan voor kinderen verwarrend zijn. Ze maken zich zorgen, piekeren of hun hoofd is vol met vragen. Stel 
vragen en luister. Wees eerlijk over de situatie zonder uw kind bang te maken. Op de site van het Nederlands 
Jeugdinstituut vindt u meer informatie over hoe u dit zou kunnen doen.  

 
 

Schermtijd is toch slecht? 
Heel bewust wordt door leerkrachten in de dagtaken schermwerk en werk in schrift of boek afgewisseld. Doordat de 
kinderen meer thuis zijn en het weer niet meewerkt, wordt er veel naar schermen gekeken én wordt er weinig buiten 
gespeeld. Weinig buitenlicht en veel dichtbij kijken kan op de langere termijn zorgen voor bijziendheid. De 20-20-2 
leefregel zorgt voor de gezondheid van de ogen van uw kind.  
Maak de 20-20-2 leefregel onderdeel van de dagelijkse routine 

• Na 20 minuten dichtbij kijken 

• Een onderbreking van 20 seconden om in de verte te kijken  

• Minstens 2 uur per dag buiten zijn/spelen 
Wat doe ik dan in 20 seconden?  
Houd bijvoorbeeld 20 seconden de adem in naar de horizon kijkend. 
Doe de uil na: probeer het hoofd zo ver mogelijk van links naar rechts te draaien 
en dan naar de dingen te kijken die langskomen.  
Ren zo vaak als lukt de trap op en neer of schenk in een glas drinken in. 

Bij mijn kinderen werkten de boeken van Slaapklets heel goed. Het maakt van naar bed gaan iets leuks 
en ze kunnen de dag van zich afzetten. De boeken zijn er voor verschillende leeftijden – ook voor 
kleuters. Zelf invullen, opdracht samendoen, werkt fijn. Bolsterleerkracht 

https://meditaties-voor-kinderen.nl/gratistoegang/
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Praten-over-coronavirus/Praten-met-kinderen-over-het-coronavirus
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Lekker twee uur naar buiten 
Elke dag twee uur naar buiten. Tel alle momenten gewoon bij elkaar op. Spelen, fietsen, skeeleren, stoepkrijten met 
een mat, wandelen, verstoppertje… 

 

Kleuterspecial over Spelen 
 
Waarom krijg ik niet meer werkboekjes voor mijn kleuter?  
Bij de kleuters werken we in deze periode van onderwijs op afstand met veel opdrachten waarbij de kinderen met 
materialen die iedereen thuis heeft een opdracht doen. Ook proberen we te stimuleren dat de kinderen veel spelen. 
We merken dat ouders het niet altijd makkelijk vinden om hun kind “gewoon” te laten spelen.  
 
Is dat spelen dan wel zinvol en leerzaam genoeg? 
Ook op school ruimen wij veel tijd in voor vrij spel. Waarom eigenlijk? 
Bij vrij spel bepaalt het kind zelf alles: de inhoud, de vorm en hoe lang het speelt. Vrij spel geeft veel ruimte voor de 
ontwikkeling van impulsen van binnenuit. 
Het kind ontdekt het materiaal waarmee het speelt en de mogelijkheden ervan. 
Ontdekken in het spel draagt bij aan de algehele ontwikkeling van het kind. Als 
leerkracht of ouder ben je hierbij toeschouwer. Jouw aanwezigheid en af en toe 
oogcontact zorgen ervoor dat het kind zich veilig voelt en kan opgaan in zijn spel. 
Tijdens vrij spel zijn er verschillende dingen te zien: motorische, sociale, verbale 

aspecten, maar ook; het omgaan met taakjes, lichaamsbesef, zelfredzaamheid. En, 

wanneer jij even met iets anders bezig bent, hoe gaat je kind dan om met uitgestelde 

aandacht?  
 
Wanneer je ziet dat het spel van je kind niet loopt, kun je kijken of je het spel kunt verrijken. Dat kun je doen door 
extra materialen je geven of over het spel te praten; “je kunt hier ook dit mee doen” of; “bouwvakkers doen dat zo”. 
Toch zal je kind dit niet altijd van je aannemen en het spel zelf willen vormgeven. Misschien moet het daar even over 
nadenken en lijkt het alsof het zich verveelt. Uiteindelijk komt het toch tot spel. Hiermee laat je kind autonomie en 
zelfstandigheid zien. 
Veel kinderen spelen in hun vrij spel ‘doen alsof spel’. In ‘doen alsof spel’ kan het kind zijn emoties uiten. Ook emoties 
die je kind buiten het spel misschien niet zo makkelijk laat zien. Het verwerkt dingen die gebeurd zijn of leert zich 
inleven in de rol van een ander. Zo leert je kind de wereld vanuit verschillende oogpunten te bekijken.  
Een kind dat speelt is dus zeker zinvol bezig, het ontwikkelt zich op heel veel gebieden. 

 
Is dat speelgoed daarvoor bedoeld? 

Speelgoed dat op veel manieren gebruikt kan worden en steeds iets anders kan zijn, 
of anders kan worden vormgegeven, is het meest stimulerend voor de fantasie en het 
spel van het kind. Een speelgoedrobot die, als je op een knopje drukt steeds hetzelfde 
doet, is daarom niet zo stimulerend als bijv. houten blokken. 
Maar een kind heeft vaak niet eens “echt” speelgoed nodig om tot rijk spel te komen.  
Op school werken we daarom ook veel met zogenaamde “Loose parts”. Kinderen zijn 
van nature verzamelaars. Als je een wandeling maakt met je kind, kom je vaak thuis 

met tassen vol stokken of zakken vol stenen, op het strand met schelpen, in de herfst met eikels. Dat soort materialen 
kunnen ook een rijke bron voor spel vormen. Je kunt er heel veel verschillende dingen mee doen: tellen, sorteren op 
verschillende aspecten, er een figuur of letters of cijfers mee leggen, ze versieren, een museum inrichten. In al deze 
werkvormen zitten ontelbaar veel leermomenten en je kind zal, omdat het zijn eigen vondsten zijn, heel erg betrokken 
zijn. Ook spullen die je in huis met je kind “ontdekt”: een tas vol lege wc-rolletjes, alle lepels uit de besteklade, het 
mandje wasknijpers, zijn heel geschikt voor “Loose parts-spel”. De activiteiten die je kind met deze materialen uitvoert 
zijn veelal handelend; door te tellen met “echt” materiaal, en niet op een werkblad, ervaart het kind het tellen “echt”, 
het krijgt betekenis, waardoor het beter kan worden verwerkt in het brein.  
 
 

Ik word zelf ook gek van naar dat scherm kijken en binnen zijn de hele dag. Ik plan het werk zo dat ik zodra het 
15.15 uur is ik met mijn kinderen naar buiten kan. Maakt niet uit of het regent…frisse lucht, voetballen, wandelen. 
Soms willen ze niet…maar we gaan toch. Bolstervader 
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Meer lezen over spelen en het belang ervan? Kijk eens op de volgende websites: 

• https://www.kleuteruniversiteit.nl/2021/01/tips-voor-thuis-spelen-en-leren-met-kosteloos-materiaal/ 

• www.kleuteruniversiteit.nl/2020/03/tips-voor-thuis-zelfstandig-spelen/ 

• www.kleuteruniversiteit.nl/2020/03/tips-voor-thuis-spelen-en-leren-met-duplo/ 

• https://www.mamaliefde.nl/loose-parts-play-spelen-materialen-open-einde-speelgoed/ 

 

Gratis computers  
Een aardige mevrouw heeft twee desktops (met toetsenbord, muis en scherm) aangeboden. Ze zijn schoongemaakt 
en werden in hun ict-bedrijf tot vorige week nog gebruikt. Laat het alsjeblieft weten via bolster@obsdebolster.nl, als u 
of uw kinderen deze thuis kunnen gebruiken voor het onderwijs op afstand.  
 

Even voorstellen 

Mijn naam is Nikki van den Boomen, ik ben 32 jaar en woon in Eindhoven. Per 1 februari mag ik mij 
bij het team van de Bolster voegen en zal ik als intern begeleider naast en met Lieke en Francien 
aan de slag gaan. Met een grote passie voor de ontwikkeling van kinderen heb ik als leerkracht 
gewerkt op verschillende scholen en met kinderen van verschillende leeftijden – van peuters en 
kleuters tot bovenbouw. Daarnaast volgde ik opleidingen op het gebied van gedrag en 
taalontwikkeling. Het bewust, betrokken, betekenisvolle én inclusieve onderwijs dat de Bolster aanbiedt spreekt me 
enorm aan en het lijkt me heel leuk daaraan bij te mogen dragen met mijn kennis, ervaring en grote nieuwsgierigheid! 
Naast de drie dagen die ik op de Bolster zal doorbrengen, ben ik graag thuis met mijn man en kinderen (dochter Sam 
van 3 en zoon Vik van 1), geniet ik van erop uit gaan en lees ik graag een boek! 
In deze vreemde tijd zal het wellicht nog even duren voor ik iedereen ‘live’ ontmoet, maar ik heb er nu al zin in jullie 
allemaal te leren kennen! 

 

Digitaal schoolplein 4-2 

 
 
Beste Bolster-ouder(s), 
We zijn als nieuwe MR gestart in deze uitzonderlijke tijd en horen graag welke onderwerpen bij jullie 
spelen, ook is het prettig om met andere ouders ervaringen uit te wisselen.  
Daarom organiseren wij als ouders van de medezeggenschapsraad op 4 februari van 20 tot 21 uur een 
digitaal-schoolplein.  
 
Geef je op vóór 27 januari via de MR-mail (mr@obsdebolster.nl) en ontvang een Zoom-link. 
We zien je graag op het “schoolplein” in Zoom.  
We maken er met elkaar een goed besteed uur van! 
Hartelijke groet, 
Lonneke, Nienke, Anne-Frans en Geertje  

 
 

Bolsterweekjournaal 
Er is hard gewerkt aan een Bolsterweekjournaal. Als we alle toestemmingen binnen hebben, kunnen we na het 
weekend een eerste uitzending laten zien.  
 
Informatie kwijt, vergeten of nog eens nalezen: 

Kijk op de website van onze school: www.obsdebolster.nl  
Onze volgende Bolsterkrabbels verschijnt op vrijdag 5 maart 2021 
 
Met vriendelijke groet, 
Team OBS de Bolster 

“Spel en interactie met elkaar zijn meer dan ongerichte oriëntatie; het zijn de pijlers voor kleuterontwikkeling. 
Spel stimuleert kinderen om nieuwe vaardigheden onder de knie te krijgen, volgens een eigen plan te handelen, 
abstract te leren denken, hun eigen gedrag te sturen, te onderhandelen over rollen en het spelscenario, taal te 
gebruiken, creatief te zijn en problemen op te lossen. Zintuigelijke ervaringen en zelf handelen zijn daarbij heel 
belangrijk. Spel is doelvrij maar niet doelloos.  - Betsy van der Grift” 

mailto:bolster@obsdebolster.nl
mailto:mr@obsdebolster.nl
http://www.obsdebolster.nl/
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