KIDDO 3 2022 (Thema:
Buiten & Natuur)
Lekker met alle kinderen naar
buiten!
Kinderen vinden het heerlijk om naar buiten te gaan, maar dat
doen zij steeds minder. Slechts 40% van de kinderen
(onderzoek 'Buitenspelen 2022’) speelt meer dan een uur per
dag buiten. Dat is jammer, want de frisse lucht is erg gezond.
Actief buiten spelen helpt ook om overgewicht te voorkomen.
Daarnaast is het goed voor de motorische en sociale
ontwikkeling van jonge kinderen.
Om kinderen te stimuleren om naar buiten te gaan,
staat de nieuwe KIDDO in het teken van ‘Buiten &
Natuur’. Met deze dikke KIDDO van circa 100 pagina's
haal jij de natuur in huis, ook als er geen bos in de
buurt is.
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Na het lezen van deze nieuwe KIDDO kun je zonder aarzelen
antwoord geven op de volgende vragen: Wat kun jij als
pedagogisch professional doen om kinderen meer buiten te
laten spelen en hoe kun je hen kennis laten maken met de
natuur?
Hieronder een greep uit de verhalen die je kunt verwachten:
Elke dag een buitenspeelfeestje!; Houtskool maken; Meer beweging en gezondere voeding in de
kinderopvang; Op avontuur in de natuur; Doe groen. Ga samen vindselen!; Stampen in de plas; Spelen
en ontdekken in het groen; De knuﬀelboom; Buitenspeelspelletjes voor alle leeftijden; Ga voetballen
als Oranje; Spelen met bomen; & veel meer!
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
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instructies)c
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).
Abonnees krijgen het blad automatisch toegestuurd.
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 je adres, aan ons
hier.
Tip voor organisaties: overweeg eens een collectief abonnement. Of word KIDDO-abonnee
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