GROEP 1-8 BEWEGEND LEREN

KINDEREN
TESTEN

Kinderen van Kindcentrum De Springplank
in Den Bosch testen een reeks producten.
Dit keer testen we samen met Esmee en
Ryan uit groep 4 een set StapStickers.

StapStickers
De StapStickers voor binnen zijn decoratief en
educatief. Maar zijn ze ook leuk en slijtvast?
Dat testen we met Esmee en Ryan uit groep 4.
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De stickers met cijfers en letters zijn in de hal van
de school geplakt.

De meeste stickers zijn in de hal geplakt en Esmee
roept spontaan uit: ‘Het ziet er leuk en leerzaam uit
want de getallen van 1 tot en met 10 staan er!
En daar het alfabet! Het is echt iets voor op een
school.’ Ryan beaamt dat: ‘De stickers zien er
mooi uit, het zijn mooie kleuren.’ ‘Gezellig ook,
die stickers, de hal fleurt ervan op,’ voegt een
voorbijlopende leerkracht eraan toe.
Samen met onderwijsassistent en techniekcoördinator
Rascha van der Sluijs doen de kinderen spelletjes
met de stickers. Ryan springt van letter naar letter en
noemt een woord bij elke letter waarop hij springt.
Dat gaat goed. Hij vindt het leuk en steekt er ook
nog iets van op.
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Mogen we nu
zelf springspelletjes ve
rzinnen?

Leuk en leerzaam: een woord noemen bij elke letter.

Een groepje jonge kinderen dat van lokaal wisselt
en door de hal komt, begint ook meteen te
springen. De getallen zijn bij hen favoriet, maar
moeilijk vinden ze het wel om van 1 tot en met 10
te springen. Is het nou van 4 naar 5 of van 4 naar
6? Na een paar keer oefenen lukt het. Een jongen
die pas sinds kort in Nederland woont, probeert
de kleuren die hij ziet te noemen. Dat valt nog niet
mee, maar hij heeft er duidelijk plezier in.
Nog meer plezier hebben de kinderen tijdens het
spelen van Twister, dat ook op de vloer is geplakt.
Het is volop giebelen geblazen, vooral zodra er
iemand omvalt. En dat gebeurt regelmatig, want
we hebben de Twisterrondjes iets te ver uit elkaar
geplakt…

TOP
De stickers
zijn slijtvast.

Twee maanden na de testochtend vragen we
De Springplank om een update. Bevallen de
stickers nog steeds goed? En zijn ze slijtvast?
‘Zeker,’ zegt Rascha van der Sluijs. ‘Ze zitten
nog stevig op de vloer en zijn niet versleten.
De kwaliteit is dus echt goed, want er lopen
dagelijks veel kinderen en leerkrachten door de
hal. En de kinderen beleven veel plezier aan de
stickers. Als ze de school binnenkomen, springen
ze vaak nog even op de cijfers en de letters.
En ook de cijferslang die bij de kleuters op de
vloer is geplakt, wordt veel gebruikt. De kleuters
doen er volop rekenspelletjes mee.’

Ti P

Plak d
e
van Twstippen
niet te ister
ve
elkaar.r uit

Waar te koop?
De StapStickers zijn verkrijgbaar via
speelprikkels.nl. Prijs: vanaf € 85,-.
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