De spelende
pedagoog....ben jij!
KIDDO - thema-editie Spel & Spelen
In de allereerste KIDDO nieuwe stijl lees je alles over het
thema 'Spel & Spelen'. In 96 pagina's verrassen we met
uiteenlopende artikelen, waaronder 'Taal denken in spel' en
'Sensorisch spelen'.
In deze thema-editie:
Kinderen zijn zelf de experts in vrij spelen Taaldenken in spel
Okiddo voor 0 t/m 4 jaar: Mag ik met je meespelen? Meer
ruimte voor diversiteit en inclusie met de diversiteitskaarten
Sensorisch spelen De R van spelen Meedoen in doe-alsof-spel
Okiddo voor 4 t/m 12 jaar: op handen en voeten Kinderliedje:
Tijd om op te staan! Kindkracht: Out-of-the-box? Vraag het de
kinderraad Spelen is creëren; hoe ontwikkel je een speelse en
avontuurlijke houding? Spel als ruimte voor ontwikkelen en
leren Magische cirkels De kracht van spel Spelen met
vriendjes Tijd en ruimte voor vrij spel, de visie van Emmi Pikler
Speltips. 20 pagina's met tips voor leuke activiteiten op de groep
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Bestel het nummer los of word abonnee en proﬁteer van vele extra's!
Dit nummer is ook online beschikbaar via Kinderopvangkennis.nl.
Als abonnee krijg je
Vier keer per jaar een dik bewaarnummer van KIDDO (100 pagina's) met inhoudelijke artikelen over
visies en inzichten, pedagogisch werken, kennis over kinderen, kennis over de wereld daar omheen
voor zowel het KDV als de BSO; Los het tijdschrift KIDSTUF met informatie over spullen, inrichting,
boeken, materialen en cursussen. Toegang tot het omvangrijke archief van KIDDO (meer dan 400
artikelen!) via Kinderopvangkennis.nl.
Je krijgt ook
Onbeperkt toegang tot extra pedagogische dossiers www.kiddo.net/dossiers/pedagogische-dossiers;
Korting op geselecteerde congressen van Logacom (o.a. Jaarcongres Leve het jonge kind); €25,korting op het gehele aanbod van Kinderopvangschool. Een boek naar keuze. Je kunt kiezen uit
Blindebeest. Welke dier heb ik hier (t.w.v. € 14.99) of De kleine Prins (t.w.v. € 15.50).
Over KIDDO
KIDDO is hét vakblad voor pedagogisch professionals werkzaam in kleinschalige vormen en grote
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organisaties, medisch kinderdagverblijven, gastouderopvang, buitenschoolse opvang en integrale
kindcentra. Ook professionals in een jeugdzorginstelling, gezinshuis of crisisopvangcentrum vinden in
KIDDO pedagogische diepgang, praktische toepassingen en activiteiten. Het begeleiden van kinderen
en een bijdrage leveren aan hun ontwikkeling is een grote verantwoordelijkheid. Op alle
pedagogische aspecten van deze verantwoordelijke baan kan KIDDO nu nog beter ingaan.
Abonnees krijgen het blad automatisch toegestuurd. Het is daarnaast mogelijk om deze editie los aan
te schaﬀen. De losse verkoopprijs is €14,95.
Bij afname van meerdere exemplaren is er een staﬀelkorting
Vanaf 10 ex: 9,95 Vanaf 50 ex: 7,95 Vanaf 100 ex: 6,95 Vanaf 500 ex : 5,95 Vanaf 1000 ex: 4,95
Voor bestellingen vanaf 10 ex: mail deze, met vermelding van uw adres aan ons hier.Of
word KIDDO-abonnee
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