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Tekst Marianne de Valck (www.speelgoedadvies.nl) Beeld Amy de Waele
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Met een boek kun je veel meer
dan alleen maar lezen. Dit keer
met Vergeet mij nietje van Milja
Praagman.
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Kennen jullie dat gevoel
van thuis blijven terwijl
een ander weggaat?
Misschien gaat je moeder
even weg zonder jou
te vertellen waarheen,
of erger: heeft jouw
vriendje iets te doen
waar jij niet bij wordt
gevraagd. Jij blijft achter. Eerst
denk je nog: Dan niet. Ik ga zelf
wat leuks doen! Je kijkt eens om
je heen en het is net of alles veel
stiller staat dan anders. Het mooie
boek Vergeet mij nietje vertelt precies hoe triest je je dan
kunt voelen. Maar daar hoef je niet in te blijven hangen.
Kom op, ga wat doen! Alleen zijn kan heel lekker zijn!
- Richt je kamer opnieuw in. Zet je bed anders.
-G
 eef alle knuffels een nieuwe plek op bed of op de
grond.
- Vertel ze allemaal waarom ze speciaal voor jou zijn.
-V
 ind iets uit. Doe iets wat je nog nooit hebt gedaan!
Oefen bijvoorbeeld op je handen staan, luister heel goed
naar de tekst van een Engels liedje en vertaal deze of

zoek naar speelgoed om te verkopen.
- Uh…, misschien is het toch wel een goed idee om nu je
kamer te gaan opruimen.
- Bedenk hoe jouw beste vriend het vindt als jij iets
zonder hem wilt doen èn waarom het toch belangrijk
kan zijn om iets voor jezelf te willen doen.
- Zorg voor een verrassing voor degene die toch wel weer
terug zal komen. Probeer eens iets onverwachts: een
emmer vol water boven de deur, cupcakes of kleed je
als degene die weg is.
- Zorg dat je alleen
kunt spelen. Altijd
iemand nodig
hebben, maakt
onnodig ongelukkig.
Of ga op zoek: er is
altijd iemand in de
buurt!

Alle eerdere speltips met kinderboeken die Marianne de Valck voor Educare schreef vind je op www.opvoedingsboek.nl.
Lees je de blogs van Marianne de Valck over spel en speelgoed al? www.speelgoedadvies.nl
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Dit artikel kreeg je van Educare!
Educare is een tijdschrift over opvoeden en onderwijzen vanuit verbondenheid. Het wordt
uitgegeven door Stichting Universele Opvoeding en verschijnt 5x per jaar. Ieder nummer
bevat een uitneembaar katern met praktische oefeningen en informatie die je thuis en/of
in de klas kunt uitvoeren.
Wanneer je op de hoogte wilt blijven van nieuws over opvoeding en onderwijs in
verbondenheid, dan kun je je inschrijven op onze digitale nieuwsbrief. We sturen je dan
ook bericht wanneer de nieuwe Educare (het tijdschrift) uitkomt. We gebruiken de
nieuwsbrief tevens voor nieuws wat niet in het tijdschrift gedrukt kon worden en om je op
de hoogte te houden van ontwikkelingen op onze websites.
Schrijf je nu in op de nieuwsbrief en ontvang direct 6 Educare katernen (pdf):

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Leren met Hart Focus
Schatgraven in jezelf
Verrassend tekenen
Opgroeien in verbondenheid
Leren kun je leren
De rol van spiegelneuronen

Je vindt het inschrijfformulier op onze homepage op www.educare.nl
Op onze website kun je ook een abonnement afsluiten op het tijdschrift zelf of ter
kennismaking een proefnummer aanvragen.
De websites van Stichting Universele Opvoeding:
 www.educare.nl – alles over het tijdschrift Educare
 www.opvoedingsboek.nl – wekelijks een boekbespreking...
 www.opgroeieninverbondenheid.nl – wekelijks een praktische tip...
 opvoedingenonderwijs.ning.com – digitale ontmoetingsplaats voor leden
Copyrights van alle teksten en foto’s in deze pdf berusten bij Stichting Universele Opvoeding en de
respectievelijke auteurs en fotografen. Je mag er niets uit kopiëren zonder hier vooraf
toestemming voor te vragen. Je mag wèl deze pdf in zijn geheel doorgeven aan vrienden en/of
collega’s van wie je denkt dat ze belangstelling hebben voor de inhoud ervan.
St. Universele Opvoeding – Hendrik Marsmanweg 16 – 4103 WS Culemborg – redactie@educare.nl

