KIDDO 1 2022 (Thema Taal)
Het belang van taal in de
kinderopvang
Een op de tien kinderen loopt het risico om als laaggeletterde
deel te nemen aan de maatschappij. Een verontrustend
perspectief, maar als pedagogisch medewerker of gastouder
kan jij het verschil maken. Daarom staat deze KIDDO volledig
in het teken van taal. Ook als je werkt met meertalige
kinderen of kinderen die niet het risico lopen op
laaggeletterdheid is deze KIDDO uitermate interessant.
Door geletterdheid vanaf 0 jaar speels, maar doelgericht te
stimuleren, draag je bij aan een stevige basis voor het
toekomstige leren lezen en schrijven, zowel op papier als
digitaal.
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Een greep uit de artikelen;
www.swpbook.com/2446
Babysignalen; Taalontwikkeling bij baby's in de kinderopvang;
Klankbewustzijn bij jonge kinderen; De rol van prentenboeken
in de kinderopvang; Voorlezen op de BSO; Optimaal de
ontluikende geletterdheid bij baby's en peuters stimuleren; Wat als je een kind met TOS op je groep
hebt?; De rol van taal voor meertalige kinderen; Nederlandse uitdrukkingen en zegswijzen uitgelegd
(handig voor o.a. niet-Nederlandse en/of autistische kinderen); Taalontwikkeling van jonge kinderen
ondersteunen in samenwerking met ouders; Communicatie als je 'anders' bent; Taal in een breder
perspectief.
Bestel het nummer los of word abonnee en proﬁteer van vele extra's!
Ook digitaal verkrijgbaar. Los of als compleet nummer 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. (bestaande abonnees ontvangen binnenkort een mail met
instructies)c
Je krijgt ook
Onbeperkt toegang tot extra pedagogische dossiers www.kiddo.net/dossiers/pedagogische-dossiers;
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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
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 exx: 9,95 Vanaf 50 exx: 7,95 Vanaf 100 exx: 6,95 Vanaf 500 exx: 5,95 Vanaf 1000 exx: 4,95
Voor bestellingen vanaf 10 exemplaren: mail deze, met vermelding van uw adres aan ons
hier.Of word KIDDO-abonnee
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