KIDDO special 2018
(Bijdruk dec 2019)
Babyspel is geen kinderspel
De special bij KIDDO nummer zes ging in 2018 over baby’s! In
deze special zijn de best gelezen artikelen uit de afgelopen
jaren over baby's verzameld en gebundeld. Je kunt lezen over
onder andere:
Gehechtheid doe je samen door Martine Delfos;
Breinontwikkeling bij baby’s; Communiceren met (bezorgde)
ouders; Werken met babygebaren; Wat kunnen
kinderdagverblijf en gastouderopvang betekenen voor baby’s
die overmatig huilen; Hoe steun je moeders die borstvoeding
geven; Muziekbeleving van baby’s; Hoe creëer je een veilige
speelsfeer.
Het belang van babyspecialisten in de opvang

ISBN:
Prijs: € 6,95
www.swpbook.com/2125

Onderzoek laat zien dat in de eerste levensjaren de
belangrijkste ontwikkelingen plaatsvinden. Het werken met
baby’s vraagt dan ook om speciﬁeke expertise die is
neergelegd in de wet IKK. Pedagogisch medewerkers die met
baby’s werken, moeten hiervoor aanvullende scholing krijgen.
Investeren in een goede start is van levensbelang, deze eerste
fase is bepalend voor de rest van het leven zeker als het gaat
om een veilige hechting.
Voor een goede hechting heeft een baby als hij niet bij de
ouders is een vaste verzorger nodig waar hij zich veilig en
vertrouwd bij voelt. In het openingsartikel gaat Martine Delfos
in op het belang ervan.
Pedagogisch medewerkers en gastouders kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Bestel de
Babyspecial dus voor alle professionals in de organisatie en reserveer extra exemplaren om mee te
geven aan ouders die overwegen hun baby naar de opvang te brengen!
KIDDO abonnees ontvingen de special gratis bij nummer 6 van 2018.
SPECIALE BIJDRUK DECEMBER 2019
1 - 100 ex > € 6,95
101 - 250 ex > € 5,95
250 - 400 ex > € 4,95
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401 - 500 ex > € 3,95
501 ex > € 2,95
Enkele tot 100 exemplaren via deze bestelpagina. Meer exemplaren voor lager tarief? Mail met
marketing@mailswp.com
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