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Met een boek kun je veel meer
dan alleen maar lezen. Dit keer
met Sneeuwwitje breit een
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Dit boek zit vol omdenken! Steeds loopt het anders dan
verwacht. En toch logisch. Een geit breit geitenwollen
sokken of geitjes. En natuurlijk zeurt een zeurkous, eh
zeurschaap. Dan loopt het breiwerk uit tot een hongerige
wolf. En hoe overwin je een wolf? Met een tijger. Hoe
overwin je een tijger? En zo door ... en terug, want wol
kun je uithalen. Geweldig!

monster van Annemarie van
Haeringen.

• Breien is leuk. Leer en probeer het.
• Wildbreien is nog leuker. Kijk op google. Dat kun jij
ook!
• Weet jij wat het recht van de sterkste is? Ben jij het
daarmee eens?
• Een kikker eet vliegen, ooievaars eten kikkers,
roofvogels eten ooievaars. Dat heet een voedselketen.
Ken jij de voedselketens van een wurm of een visje?
• Je kunt alles verzinnen en wegdenken. Bijvoorbeeld
met (LEGO)blokken, klei of tekenend; een fiets wordt
een auto, een auto krijgt vleugels, wordt een raket en
dan weer terug …
• Doe dit met iemand: zwaai met je arm van rechts naar
links, de ander zwaait terug van links naar rechts, til je
rechterbeen op, de ander doet het links enzovoort. Bij
de eerste fout, beurt wisselen.

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?
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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):
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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

