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Coöperatieve spellen en Educatief spelmateriaal 

 

In de week van 16 t/m 20 februari is er in Brede School Snijdelwijk extra aandacht voor spel en spelen. Op 

donderdagmiddag 19 februari 2015 organiseert Speel-o-theek De Speelstek een workshop over coöperatieve en 

educatieve spellen voor ouders, grootouders en andere belangstellenden. 

 

Coöperatieve spellen: mét elkaar in plaats van tegen elkaar 

Samenwerken en het behalen van een gezamenlijk doel staat centraal bij een coöperatief spel. Spelers spelen mét elkaar in 

plaats van tegen elkaar. Deze spellen hebben een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren te 

overleggen, samen te werken, naar elkaar te luisteren en samen beslissingen te nemen. Een coöperatief spel leidt tot een 

positieve sfeer in de groep en laat zelfwaardering van kinderen groeien. 

 

Educatief spelmateriaal: spelenderwijs taal en rekenen ontwikkelen 

Al vanaf de geboorte zijn kinderen en hun ouders bezig met taal. Vanaf het eerste gebrabbel tot het schrijven van de eigen 

naam. Het zijn de ouders die het hun kinderen leren. Later op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en op de 

basisschool wordt hier op voort geborduurd en wordt de taalontwikkeling verder uitgebreid. Maar ook dan kunnen ouders 

thuis nog een belangrijke bijdrage leveren aan de taalontwikkeling van hun kind door te spelen met taal. De speel-o-theek 

beschikt over een ruim assortiment educatieve spelletjes voor diverse leeftijden.   

 

Een actieve, praktische én leuke workshop 

In de workshop worden de deelnemers ervaringsdeskundigen. De workshop is actief en praktisch. De deelnemers leren 

door zelf te doen. We geven uitleg aan de hand van spelmateriaal uit de speel-o-theek. Zowel bordspellen als ander 

spelmaterialen komen aan bod. Na afloop van de workshop hebben de deelnemers diverse spelvormen geleerd, om direct 

in de begeleiding van kinderen in te kunnen zetten.  

De workshop is op donderdag 19 februari 2015 van 13.30 – 15.00 uur, vindt plaats in de speel-o-theek in de Brede School 

en gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen. 

 

Zin in deze leerzame, maar vooral leuke middag? Geef u dan snel op. De deelname is beperkt en vol = vol. 

Aanmelden kan door onderstaande antwoordstrook in te leveren bij de speel-o-theek: brievenbus Snijdelwijklaan 4E
, 

of  stuur een e-mail naar: info@despeelstek.nl         

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ja, ik neem graag deel aan de workshop in de speel-o-theek op donderdag 19 februari 2015 om 13.30 uur. 

 

 

Mijn naam is: …………………………………………………………………   E-mail: ……………………………..…………………………………………… 

Mijn interesse gaat uit naar (beide keuzes zijn mogelijk):     Coöperatieve spellen   

          Educatief spelmateriaal 

Ik kom via:    Ichthusschool     De Zevensprong     Kern Kinderopvang   CJG 

    De Speelstek    Anita de Jong    Voediëtist 

mailto:info@despeelstek.nl

