Jorrit komt trots met een grijze veer aanzetten. ‘Wat
heb jij gevonden, Jorrit?’, zegt Saskia. ‘Een veer,
van een vogel’, vertelt Jorrit. Saskia bewondert de
veer en vraagt: ‘Hoe voelt de veer als je zo met je
hand erover gaat?’ ‘Haha, hij kriebelt’, zegt Jorrit.
Waarschijnlijk
herkennen
leidsters
van
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven het
bovenstaande voorbeeld uit het projectboek Kunst
Natuurlijk.
Hoeveel mini-musea en tentoonstellingen worden
op dit moment ingericht door peuters en kleuters in
Nederland?
Verwonder jezelf samen met de kinderen over de
wereld om je heen. Er is zoveel moois te zien.
Stuur ons een foto van het project Kunst in jouw
groep. We plaatsen de foto’s op de website, zodat
we elkaar kunnen inspireren.

Kennismaking
Piramide heeft een nieuwe eigenaar. OinOAdvies heeft samen met de Rolf groep Piramide
van Cito overgenomen. Een tijdje geleden ben
je door Cito op de hoogte gebracht van deze
wijziging. Lees hier meer over deze overname.
Op de website vind je alle
materialen
en
gegevens.
Lees hier meer over de Rolf groep.
Voor meer informatie over OinOAdvies raadpleeg onze website.

Overname en ambities
We zijn blij Piramide te kunnen voortzetten.
We geloven in de kwaliteit van het rijke en goed
onderbouwde
VVE
programma.
Het
programma voor Voor- en Vroegschoolse
Educatie
is
niet
voor
niets beoordeeld als ‘effectief bewezen volgens
eerste
aanwijzingen’
door
de
Erkenningscommissie Interventies. Lees dat hier
na.
Onze wens voor de toekomst is om het huidige
aanbod van materialen en middelen te
verrijken.
We denken daarbij onder meer aan het
toevoegen
van
digitale
middelen
en
toepassingen.

Koopjeshoek
Ben je al tijden op zoek naar het oude
‘Opruimliedje’ of een andere topper van de
oude serie cd’s? Kijk nu in de koopjeshoek op
de website! Er zijn nog een aantal cd’s en
andere materialen van de oude editie Piramide
op voorraad voor een zacht prijsje.
Tips voor in de groep
In deze nieuwsbrief willen we ook praktisch
aansluiten bij de projecten. De projecten
bevatten heel veel activiteiten aansluitend bij
de verschillende ontwikkelingsgebieden van
kinderen. Dagelijks experimenteren en leren
kinderen met de materialen, boeken en
activiteiten in hun groep.
In deze nieuwsbrief hebben wij een
aantal activiteiten ter inspiratie voor
u bedacht. Veel plezier ermee!
Paardenbloemen…
Kijk eens om je heen, overal staan
paardenbloemen. Prachtige gele bloemen
op dikke stelen die langzaam veranderen in
witte bloemen. Als je hard blaast dansen de
pluisjes alle kanten op. Verrijk jouw
groepsexploratie met de ontwikkelfasen van
de paardenbloem. In de ontdekhoek kunnen
kinderen de stelen van paardenbloemen
inscheuren. Kijk wat er gebeurt, als je de
stelen
in
water
legt…!
Kijk hier naar peuters, die dit proefje doen.
Opzegversje:
Er staan paardenbloemen in de wei.
Geel en wit.
De gele is voor Zoem de bij.
En de witte, die is voor mij!
De pluisjes dansen in het rond.
Ik blaas wensjes op de grond.

Waarnemen, kunstzinninge ontwikkeling /
Projectstap Verbreden

Tuinslang
Teun de Tuinslang komt op bezoek in de groep. Hij ligt
in de kring tijdens de groepsexploratie. Laat kinderen
reageren op wat ze zien. Verschillende vormen,
kronkels en bochten? Wat is de tuinslang lang! De
kinderen kunnen Teun uitrollen en opmeten. Hoeveel
kinderen passen er naast Teun? Teun geeft veel
kansen voor rekenactiviteiten passend bij het thema
Kunst en Zomer.
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Het Jonge Kind Event, Apeldoorn, 5
oktober 2017
Op dit Jonge Kind Event is een
speciaal Piramide-ontmoetingsplein
ingericht, waar je elkaar, trainers en
ons kunt ontmoeten. Naast diverse
inspirerende workshops, clinics en
TEDtalks is er specifieke aandacht
voor Piramide.
Klik hier voor meer informatie.
Deze eerste nieuwsbrief mailen wij, omdat je in ons Piramide bestand staat. Wanneer je geen
nieuwsbrieven wenst te ontvangen, kun je je hier afmelden.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier.
Met vriendelijke groet,
namens Piramide Nederland
Brenda van Rijn & Gerreke Gierveld

