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Ontdek ons assortiment aangepast
speelgoed voor bijzondere mensen.
www.smabies.com

Via Cannella Cuijk (NL)
Zondagmiddag geopend. Bezoek het
kinderparadijsje (Cuijk)
www.viacannella.nl

55-jarige ziet er 35
Reageer / bekijk reacties (3)

Vandaag is het Speelgoed van het Jaar bekend gemaakt. Niet
toevallig; de feestdagen staan weer voor de deur en dus is het
speelgoed-geweld volop losgebarsten. Maar hoe ga je daar als ouder
verstandig mee om?

Moeder onthult truc voor het wissen van
rimpels! Artsen haat haar.
RevitaSkincare.net/AntiAging

Top 5 meest gelezen berichten

Ouders en kinderen worden overspoeld door de speelgoed-gekte. De glimmende
reclame-folders en catalogi vullen de brievenbussen en traditiegetrouw is het
Speelgoed van het Jaar bekend gemaakt. Onder de winnaars in de diverse
leeftijdscategorieën zitten: de game 'Nijntje verstoppertje spelen', kindertablet Kurio 7
en het spel 'Boom Boom Baloon'.

Zorgpolis: zo bespaar je
'n boel geld

Vrolijk al dat kleurrijke speelgoed, maar worden kinderen niet teveel verwend? Ook
voor speelgoed geldt: overdaad schaadt.

Zo herken je Alzheimer

Problematisch verwend
Volgens Willem de Jong, auteur van het boek 'Het verwende kind syndroom', worden
kinderen 'problematisch verwend.' Met alle gevolgen van dien: "Problematische
verwenning is een vorm van verwaarlozing. Kinderen leren hierdoor niet omgaan met
tegenslag en zijn daardoor snel gefrustreerd. Verwende kinderen vereenzamen
sneller en hebben een hoger schoolverzuim."

Medische primeur: man
die jarenlang leeft als
plant spreekt!

De ideale speelgoedformule
Volgens speelgoedcoach Marianne de Valck van het onafhankelijke adviesbureau
Spelen en Speelgoed hebben 'alle kinderen teveel speelgoed'. En dat begint al op
jonge leeftijd, in de box.

Leven op rauw voedsel:
gestoord?

Wat is de ideale speelgoedformule? De formule die tot 24 maanden geldt is volgens
De Valck: een derde van de leeftijd van het kind in speelgoed is genoeg."Een baby
van zes maanden heeft dus voldoende aan twee speeltjes. Een dreumes van twaalf
maanden aan vier."

Zwanger en topmodel:
hoe combineer je dat?

EditieTube »

's Werelds langste tong: 10 cm

Goede speelkeuze maken.
Er is volgens De Valck één stelregel: 'beschouw het verlanglijstje van het kind, niet
als het boodschappenlijstje.'

Laatste uitzending »

Volgens haar kiezen kinderen het speelgoed vooral uit op felle kleuren, lichtjes,
beweging en de grootte van de doos. Fabrikanten spelen daar slim op in. De regel is
dus simpel: hoe meer uiterlijke kenmerken hoe slechter het speelgoed. En hoe groter
de kans dat het speelgoed weer aan de kant ligt.

Speelgoed-tips
Hoe ga je op een verantwoorde manier om met speelgoed? Tips van
speelgoedcoach Marianne de Valck:
1. Bekijk hoe het kind speelt en wat zijn/haar bereik is. Pas daar het speelgoed
op aan. Niet te uitdagend, maar ook niet té moeilijk.

Hij komt... de budgetsint
Drill discipline op de
werkvloer

2. Speelgoed ongevraagd wegkieperen? Dat is niet netjes tegenover een kind.
Niet doen dus.
3. Stel grenzen: Wat er met verjaardagen aan speelgoed het huis binnenkomt,
hebben ouders niet altijd in de hand.Wat ze wel kunnen doen: grenzen stellen
aan hoe speelgoed wordt gebruikt.

Word geen slaaprijder:
eet pepermunt

4. bezoek een speel-o-theek. Daar kun je nieuw speelgoed uitproberen.

LEES OOK:
Nieuw: de scheetpop voor kinderen
Ze zijn terug: Kinderen
voor Kinderen
Stress
of burn-out? Kijk hoe je er voor staat met de gratis Zelfbeeldtest www.psy-image.nl/zelfbeeldtest.php

Transgender: dubbel
zwaar leven

Relatieproblemen? Los ze op dmv Therapie & Coaching! Dieptesessies 2 op 2. GRATIS intake www.prismacoaching.com
Ik zoek christelijke hulp vindplaats voor christelijke hulp 800 christelijke zorgaanbieders www.ikzoekchristelijkehulp.nl
Aikido training/ workshop Aikido van 7- 70 In de Bollenstreek w.o. Heemstede, Nieuw-Vennep, Lisse www.musubi.nl

Stuur ook in »
Heb je een nieuwstip of is er
iets dat de redactie van
EditieNL beslist moet weten?

voorkeuren af te stemmen. Klik hier voor meer informatie.
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