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Buiten slapen in de kinderopvang,
kunst en cultuur: ook voor de
jongsten en nog veel meer!
In de eerste KIDDO van 2021 weer veel leuke artikelen,
waaronder 'buitenslapen in de kinderopvang', 'kunst en
cultuur: ook voor de jongsten' en nog veel meer! Hieronder
een overzicht. Bestel KIDDO in print via deze pagina of in PDF
via Kinderopvangkennis.nl. Hier kun je ook een artikel (naar
keuze) los bestellen of word abonnee!
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Bestel de nieuwe KIDDO in print via deze pagina of in PDF via Kinderopvangkennis.nl. Hier
kun je ook een artikel (naar keuze) los bestellen of word abonnee!
Over vakblad KIDDO
KIDDO presenteert vakgerelateerde onderwerpen op een toegankelijke manier, zodat lezers er op elk
moment iets aan hebben. Een idee voor een activiteit, tips voor teambuilding of aandachtspunten voor
een goede samenwerking met ouders: op alle zaken uit de praktijk heeft KIDDO een antwoord, in korte
rubriekjes of juist langere achtergrondverhalen. Er is een helder evenwicht tussen praktische (nadruk
op eigen uitvoering) en theoretische (nadruk op achtergrond en verdieping) artikelen. KIDDO dient als
doorgeeﬂuik van nieuwe pedagogische inzichten en alle ontwikkelingen in jouw vakgebied.
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KIDDO is een grensoverschrijdend blad: het wordt gemaakt en verspreid in Nederland én Vlaanderen.
Lezers kunnen een blik over de grens werpen en ervaringen met collega’s uitwisselen. Een deskundige
redactieraad staat de redacties in beide landen bij, zodat lezers voorzien worden van actuele, op maat
gesneden en pedagogische verdieping!
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