
Tips om actief-stimulerend te begeleiden:

Respecteer de keuzes van kinderen. Een

kind dat niet wil meedoen, moedig je aan,

maar verplicht je niet. Een kind dat niet

meedoet, kan iets anders doen.

Geef voldoende keuzemogelijkheden

maar ga hier niet te breed in (niet te weinig,

niet te veel), bv. leg 2 of 3 speeltjes in de

buurt van een baby in plaats van 1 of 6.

Laat kinderen zelf hun eten opscheppen:

zo leren ze stap voor stap inschatten

hoeveel ze moeten opscheppen en

hoeveel ze op krijgen.

Keuzevrijheid
Bied materiaal aan dat samenspel

aanmoedigt zoals een keukenhoek, een

poppenhoek, een kruiptunnel, telefoons,

…

Door tussen de kinderen te zitten tijdens

het spel kan je ook de interacties

begeleiden (“Rol jij de bal naar Lize?”;

“Jef lijkt een beetje bang, geef jij een

handje om het trapje op te gaan?”).

Organiseer regelmatig momenten van

samenspel, zoals samen dansen of

liedjes zingen met de groep of een

eenvoudige memory voor de oudste

peuters.

Samenspel

Kinderen krijgen kansen om de vele aspecten van wie ze zijn te tonen en worden hierin

gewaardeerd door de medewerkers. Zo ontwikkelen kinderen een positieve identiteit.

Door gewaardeerd te worden, gezien te worden in hun emoties, initiatieven te mogen nemen en

keuzemogelijkheden te krijgen gaan ze geloven in hun eigen kunnen en in de anderen en krijgen ze

zelfvertrouwen. 

Hun sociale ontwikkeling wordt bevorderd door samen met anderen te spelen, door de ruimte te

krijgen om conflicten op te lossen, door te leren zorg dragen voor anderen, … Kinderen worden

erkend als kleine ondernemers en de medewerkers bieden mogelijkheden tot autonomie en tot het

nemen van initiatief zodat kinderen kunnen ontdekken wat ze willen. 

Voorzie ook terugtrekplekjes voor

individuele kinderen zodat ze zich even

uit de groep kunnen terugtrekken.

Peuters kunnen dit soms zelf duidelijk

maken, bij baby’s is het de kunst om

hun signalen te lezen: heeft deze baby

er nood aan om even op zichzelf te zijn

of wil hij net graag op een plekje zijn

waar hij andere kinderen kan zien?

Terugtrekplekje

Betrek ouders om meer zicht te krijgen

op wie het kind is. 

Wat doet het kind graag thuis? Hoe

troosten ouders hun kind als hij of zij

verdrietig is?

Ouderparticipatie
IK EN DE ANDER



IK EN DE ANDER

Stijn haalt de wandelkar uit de gang. Joepie, we gaan wandelen! 

We moeten onze schoenen aandoen om buiten te gaan. Ik loop naar

mijn mandje en haal er mijn schoenen uit. Een beetje moeilijk maar

het lukt mij! 

Trots loop ik naar Stijn en toon mijn voeten met mijn schoenen er

aan. ‘Super Jules’, zegt hij en steekt zijn duim omhoog. Samen met

andere kinderen kruipen we in de kar, ik zit vooraan. 

Stijn zet baby Eline naast Malika. Daar gaan we! Ik zie veel

vrachtwagens, een tractor en een autobus voorbij rijden. Die tractor

heeft dezelfde kleur als de tractor die ik thuis heb. Ik hoor Yun iets

vertellen maar heb nu even geen tijd om ernaar te luisteren, ik denk

aan mijn tractor. 

We rijden een pad in en de kar staat ineens stil. Waar zijn we nu? 

Oh, een speeltuin, met een zandbak! Jammer dat ik mijn tractor niet

mee heb.

Jules

Vandaag gaan we wandelen, ik heb de wandelkar al klaargezet en vraag

aan de kinderen om hun schoenen aan te doen. Voor sommigen is dat

nog wat moeilijk, ik moedig hen aan en steek mijn duim omhoog als het

hen gelukt is. 

Als ze allemaal klaar zijn mogen ze in de kar gaan zitten. Eline zet ik in de

wandelkar naast Malika. Vijf glunderende gezichtjes kijken mij

verwachtingsvol aan. Ik zie dat Eline een beetje bang kijkt, er verschijnt

een pruillipje. 

Ik vraag aan Malika of ze Eline haar tutje wil geven zodat ze zich geruster

voelt. Malika geeft Eline haar tutje en zegt zorgzaam: ‘Niet bang zijn Eline,

ik ben er!’. 

Ik glimlach even naar haar om haar te bedanken. We vertrekken.

Onderweg zien we fietsers, een autobus, een man die ramen aan het

poetsen is, de postbode die een brief in een bus steekt en een oude

vrouw die met een hondje wandelt. 

Begeleider Stijn

Aan het woord

Ik vraag hen wie er thuis een hond heeft. ‘Ik’, zegt Yun enthousiast. Ik stel wat vragen en hij vertelt honderduit. Als we voorbij het park komen wijst Hanna

naar de glijbaan. Ik vraag haar of ze graag op de glijbaan zou spelen. Ze knikt ja en anderen vallen haar bij. Oké, even tussenstop om in de speeltuin te

spelen.



Tips om actief-stimulerend te begeleiden:

Kinderen testen graag dingen uit die nét iets
moeilijker zijn dan wat ze al kunnen. Dit
vraagt om goede observatie waar kinderen
zich precies bevinden in hun ontwikkeling en
om hen hierin te stimuleren, bv. een
voorwerp net iets verder leggen dan waar de
kruiper aan kan.

Speelvrijheid
Er doen zich doorheen de dag

verschillende momenten voor om fijne

vingermotoriek te oefenen. Denk maar aan

erwtjes uit een bord plukken, schoenen

aandoen, rits omlaag trekken, met een

washandje dat hardnekkige vlekje

wegwrijven. 

Laat kinderen dit ook zelf proberen. 

Dagdagelijkse kansen

Jonge kinderen maken gedurende hun tijd in de opvang een geweldige lichamelijke ontwikkeling

door. Dit ervaringsgebied gaat over de motorische ontwikkeling en is in te delen in grove motoriek

(rollen, kruipen, klimmen, stappen, … ) en fijne motoriek (grijpen, dingen los schroeven, dopjes in een

bakje leggen, doekjes uit een doos trekken, … ). Een brede variatie aan bewegingssituaties geven

kinderen de mogelijkheid hun lichaam te ontdekken en steeds eigen grenzen te verleggen. 

Nieuwe dingen uitproberen houdt

natuurlijk risico's in: ze hebben nog niet alle

vaardigheden onder de knie. De wereld

verkennen gaat gepaard met het

ontdekken van de grenzen van het eigen

lichaam. Dat levert dus soms een krasje of

een buil op, maar tevens een heleboel

ontplooiingskansen!

Leren met vallen en opstaan

LICHAAM EN BEWEGING
Bewegen is leuk, zowel binnen als buiten.

Maar waar er buiten vaak

bewegingsvrijheid is, wordt dat binnen

weleens vaker begrensd. Welke

afspraken heb je met de kinderen over

`beweging`? Regels zorgen voor rust,

voorspelbaarheid en veiligheid in de

groep. Maar een overdaad aan regels

kan het spelplezier en ook de

bewegingsdrang afzwakken.

Ook binnen kunnen kinderen zich ‘groot’

uitleven, denk maar aan de Pikler

klimboog, geschikt voor baby`s en

peuters! 

Voorzie ook gedurende de dag in

voldoende momenten waarop kinderen

zich fysiek kunnen uitleven. Dat kan door

naar buiten te trekken, even in de gang

te gaan rennen of fietsen of een

‘turnmomentje’ in de leefgroep in te

lassen.

Regels onder de loep



LICHAAM EN BEWEGING

Ik lig op de mat naast Marie, ik zie ook nog andere kinderen. Ik voel

de handen van Marie die mij stilaan omrollen, hopla, nu lig ik op mijn

buik! Dapper probeer ik mijn hoofd recht te houden. Marie rolt mij

verder, terug naar mijn rug. Leuk is dit! 

Ik kijk toe hoe Marie ook de andere kinderen laat rollen. Mijn armen

en benen bewegen van plezier, dat gaat vanzelf. Als mijn hand de

mat raakt, dan maakt dat een geluid. Marie kijkt mij aan, glimlacht en

slaat ook met haar hand op de mat. Ik kijk naar haar hand en

probeer dezelfde beweging na te doen, ja, het lukt! Zij terug, ik terug,

…

Fien

Ik zit op de mat en heb Fien, Soe, Ben en Jaafar rondom mij gelegd. Ben

rolt zich vliegensvlug op zijn buik en kijkt vanuit buiklig rond. ‘Wow Ben,

wat kan jij goed rollen!’. 

Helemaal zelf rollen lukt nog niet voor de andere baby’s. Ik help even: een

klein duwtje op heup en schouders, rollen over de zij, doorrollen naar de

buik, hop naar de andere zij en terug op de rug. Fien vindt het leuk. Ze ligt

even stil op haar rug en kijkt naar de andere kinderen die nog aan het

rollen zijn. 

Plots slaat ze met haar hand op de mat. Pets, pets, pets. Meteen doe ik

haar na en geef ook een pets op de mat. Fien opnieuw en dan weer ik,

telkens opnieuw. Ze schatert het uit en slaat steeds harder, Soe en

Jaafar kijken wat er gebeurt en beginnen vanuit ruglig met hun benen te

spartelen. ‘Soe en Karim liggen met hun beentjes in de lucht!’, verwoord

ik. Ik neem hun benen om beurt vast en beweeg heen en weer …

Begeleider Marie

Aan het woord



Tips om actief-stimulerend te begeleiden:

Ga op zoek naar materiaal dat geen

specifiek einddoel heeft. Een puzzel heeft

bijvoorbeeld een duidelijk doel. Open eind

materiaal geeft meer mogelijkheden: er valt

meer te ontdekken. Denk aan allerlei

doosjes, papiersnippers, stukjes stof, buizen,

… Kinderen kunnen zo zelf hun spel

vormgeven en het stimuleert hun creativiteit. 

Loose parts

Laat kinderen kennismaken met andere

voedingsgewoonten. Denk maar aan

vegetarisch, suikervrij, niet-Westerse

keuken, ... Kinderen komen zo in contact

met diverse smaken en geuren.

Eetmomenten

Niet alle spelmogelijkheden moeten ineens

aangeboden worden. Bied iets aan en kijk

wat er gebeurt, bv. een zandtafel met

enkele potjes, stokjes en lepels. Afhankelijk

van wat je ziet gebeuren kan je inspelen en

nog kastanjes aanbieden of cake-

vormpjes, crêpepapier, stenen, diertjes, …

Uitbreiding

Kinderen ontdekken de fysieke wereld met al hun zintuigen. Ze krijgen kansen om zich verstandelijk

te ontwikkelen door verbanden te leggen, door verschillen en gelijkenissen op te merken, door

vragen te stellen, door samen met anderen na te denken over wat ze zien en ervaren, …

Ze verkennen de maatschappelijke wereld door op bezoek te gaan bij de plaatselijke bakker, door

samen verjaardagen te vieren, door verhalen te vertellen over een bezoek aan de dokter, …

Ze maken kennis met een diversiteit aan thuisculturen, talen, gezinssamenstellingen en zo situeren

ze zich in de groep.

VERKENNEN VAN DE
WERELD

Ga aan de slag met echt materiaal. Denk

maar aan wasspelden, toetsenbord,

keukengerei, kruidenpotjes, ... Kinderen

willen deze materialen ontdekken en

onderzoeken en hebben vaak ook een

voorkeur voor écht materiaal. Echt

materiaal sluit meer aan op hun

werkelijkheid en wat ze dagelijks zien.

Vaak kan je dit materiaal gratis

verzamelen via ouders of kan je

goedkoop je slag slaan bij een

kringloopwinkel. 

Dek de tafel voor de maaltijden met zorg

en mooie materialen: mooi tafellaken,

echt servies, een decoratieve waterkan,

…

Bied zintuiglijke materialen aan die

uitdagen om te voelen, ruiken, horen, zien,

proeven.

Echt materiaal



Hafsa heeft een grote bak op de tafel gelegd waar veel water in zit.

Ze doet ons schorten aan en vraagt ons om onze mouwen op te

stropen. Ik vraag me af wat we gaan doen. Yusuf zit al snel met zijn

handen in het water en begint te spetteren. 

Oei, ik ben al helemaal nat! Dit vind ik niet zo leuk! Hafsa legt enkele

dingen in het water. Hoe raar, de stenen blijven niet boven maar de

blaadjes wel. Op de tafel zie ik een kurk liggen, eens proberen. Als ik

de kurk wil onder duwen dan komt hij vanzelf weer omhoog! Nog

eens proberen …

Deze week is het thema ‘water’. Ik heb deze morgen een waterbak klaar

gezet. Op de tafel ernaast heb ik allerlei materialen gelegd. Ik doe alle

kinderen een kliederschort aan en vraag hen om hun mouwen op te

stropen. 

Sommigen kunnen niet wachten en voelen al aan het water. Eentje

begint zelfs al te spetteren. Ik observeer de kinderen en laat hen eerst het

water verkennen zonder materiaal. Na een tijdje voeg ik materiaal toe:

stenen, blaadjes, takjes, ...

De kinderen grijpen gretig naar het materiaal en ik benoem wat ik zie: 'Kijk, de stenen blijven niet drijven. Ze gaan

onmiddellijk naar de bodem!'. Ik zie dat Louise de kurken gevonden heeft en ze probeert onder water te houden. Andere

kinderen willen het ook proberen en ik geef hen nog enkele kurken en ook kleine balletjes. Iedereen vindt het grappig dat

ook die niet onder water willen blijven.

VERKENNEN VAN DE WERELD

Louise

Begeleider Hafsa

Aan het woord



Tips om actief-stimulerend te begeleiden:

Laat je bij creatieve activiteiten verrassen

door wat er gebeurt. Het eindresultaat is niet

belangrijk. Door niet te focussen op een

eindproduct geef je ruimte om te

onderzoeken wat materiaal doet, hoe het

voelt en wat er verandert door er mee aan

de slag te gaan.

Verwondering

‘Mooi’ is een waardeoordeel. Laat de

kinderen zelf beslissen of ze iets mooi, lelijk,

prettig of niet prettig vinden. Zeg liever

‘wow’, dat geeft meer het enthousiasme

weer dat de kinderen met jou kunnen delen.

WoW

Tekenen en schilderen is een goed middel

om geconcentreerd te geraken, begin hier

mee. Geef geen opdrachten maar zorg wel

voor verschillende tekenmaterialen. Later

kan je overgaan op andere materialen, bv.

zoutdeeg, klei, kinetisch zand, …

Observeer: waar gaat de voorkeur naar uit,

gaan ze terug naar het eerste materiaal,

kiezen ze voor het nieuwe aanbod. Laat ze

in de flow doorwerken en blijf betrokken.

Geef ze de tijd om feeling te krijgen met

nieuw materiaal. Bied iets nieuws aan als

ze op iets uitgekeken lijken.

Eenvoudig beginnen en
verrijken

Kinderen gaan graag op ontdekking. Door hen een brede waaier van verbale en niet-verbale

expressievormen te laten verkennen kunnen ze zich op verschillende manier uitdrukken. Ze krijgen

kansen om met andere kinderen en volwassenen te communiceren en worden hierin gestimuleerd.

Je zorgt voor een uitdagende en taalrijke omgeving met aandacht voor de verschillende thuistalen

van kinderen. 

Ze kunnen ook een eigen manier vinden om zichzelf te uiten in creatieve expressievormen door te

tekenen, te schilderen, te boetseren, te dansen, te zingen, muziek te maken en te beluisteren, te

fantaseren in rollenspel, …

COMMUNICATIE EN
EXPRESSIE

Om je te kunnen concentreren op waar je

mee bezig bent, heb je rust en stilte nodig,

kinderen ook. Ga dus af en toe gepast

zwijgen. Leun achterover maar blijf wel

betrokken en beschikbaar en neem de tijd

om te observeren. Nodig ze uit door iets

aan te bieden, iets zelf te doen dat hen

kan inspireren, maar accepteer ook als ze

liever toekijken.

Soms is het nodig om als begeleider

terughoudend te zijn. Laat een kind

zichzelf zijn en nodig het voorzichtig uit. Te

veel aanmoediging zorgt ervoor dat een

verlegen kind zich opgejaagd of zelfs

onveilig voelt. Laat ze even wennen aan

nieuwe materialen.

Een stapje achteruit



COMMUNICATIE EN
EXPRESSIE Aan het woord

We kijken verder in het boekje, er staan nog

verschillende muziekinstrumenten in en die zitten ook

allemaal in de koffer. Alle kinderen op de mat gaan aan

de slag met een instrument. Joren blijft ver van de mat

in een hoekje zitten. Ik zet Grace even op de mat met het

trommeltje dat haar aandacht al heel erg getrokken

heeft. 

Ik ga even naar Joren toe en ga naast hem zitten. Ik

vraag hem of hij mee wil komen spelen. Hij knikt stilletjes

van  ja. Ik geef hem een hand en samen gaan we naar

de mat waar hij eerst nog wat onwennig maar geleidelijk

aan met veel plezier op de trommel begint te slaan.

De kinderen zijn nu allemaal bezig met dingen waar geluid uit komt. Ik zou ook wel eens

iets willen proberen. Anne kijkt naar mij en glimlacht. Ze komt naar me toe en vraagt of

ik mee wil komen spelen. Ik knik stilletjes van ja. Ze geeft me een hand en neemt me

mee naar de mat. Ik neem de trommel en Anne geeft mij twee stokjes en toont me hoe

ik er mee op de trommel kan slaan. Ik begin voorzichtig te trommelen … dit is leuk! Ik

begin harder en harder te slaan. Ik kijk naar Anne, ze lacht naar mij. Wat fijn dat ze me is

komen halen want alleen had ik niet gedurfd!

Ik zit in een hoekje te spelen

met de blokken, een beetje bij

iedereen uit de buurt, anders

lopen ze mijn toren omver. Ik

zie Anne op de mat zitten met

een koffertje bij zich. Wat zou

ze daarmee doen? Enkele

kinderen gaan bij haar zitten.

Er komen een boekje en

muziekinstrumenten uit de

koffer. Ik ben benieuwd wat er

nog allemaal in de koffer zit

maar blijf toch maar verder

met de blokken spelen. 

Joren

Ik heb een vertelkoffer gemaakt. Na het ochtendritueel zijn de

kinderen wat vrij aan het spelen. Ik ga met het koffertje op de

mat zitten en neem Grace op mijn schoot. Ze is pas acht

maanden oud, maar ik weet dat ze al heel erg geniet van

vertelmomenten. Ik kijk toe wat er gebeurt. Hanne, Kerem en

Ilias komen onmiddellijk naar de mat gelopen. 

Silke, Amira, Emiel en Joren blijven in de speelruimte zitten en

kijken van op afstand toe wat er gaat gebeuren. Ik bouw de

spanning op door te fluisteren dat er iets heel speciaal in het

koffertje zit. De kinderen kijken vol verwachting naar het

koffertje. Ik doe de koffer open en haal er een boekje uit. Er

staat een muis met een trompet op. 

Ik zie dat Silke en Amira al wat dichterbij komen. We praten

samen over wat we op de voorflap van het boek zien. Dan leg

ik mijn oor op het koffertje en zeg verbaasd dat ik nog iets

hoor. Ze worden allemaal stil en luisteren mee … Ik doe het

koffertje open en haal er een trompet uit! Silke staat

ondertussen naast de mat, ik nodig haar uit om erbij te komen

zitten. 

Begeleider Anne



Kinderen worden heel de dag door
geconfronteerd met nieuwe zaken en
gebeurtenissen. Benoem wat het kind
ziet, stel vragen en ga in op
gezichtsuitdrukkingen. 

Geef woorden aan alles wat jij en de
kinderen doen tijdens een eetmoment:
vlees snijden, mond afvegen, bordjes op
de tafel zetten, groenten uitscheppen,
handen wassen, … 

TIPS TAALSTIMULERING

Doe dit niet alleen bij de peuters, ook met
de baby’s kan je gesprekjes voeren door
te verwoorden wat je ziet.

Een verzorgingsmoment is DE kans
voor een één-op-één-contact. Maak
oogcontact, spreek het kind aan, vertel
wat je gaat doen, stel vragen, verwoord
wat je aan reactie ziet, ….

Zorg voor afwisseling in je spelmateriaal
en activiteiten. Steeds met hetzelfde
spelen, geeft al snel dezelfde gesprekken.
Door te variëren, komen er andere
gesprekken aan bod en pikken kinderen
nieuwe woorden op.

Breng de thuiscontext van kinderen door
middel van materialen en foto's binnen in
de opvang. Dat nodigt heel erg uit tot
kleine gesprekjes. 

Verbind naast terugkerende handelingen
ook woorden aan het slaapritueel.
Benoem wat er gebeurt. Door dit dagelijks
te herhalen zullen woorden herkend en
gekend worden.

BL
A

 B
LA
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Stimuleer meertalige- en anderstalige
kinderen om ook hun thuistaal te
gebruiken in de opvang. Vraag
bijvoorbeeld aan ouders of ze een boekje
willen voorlezen in hun taal voor alle
kinderen in de opvang.

Maak een thematafel met materialen en
één of meerdere boeken die bij het
thema aansluiten. De thematafel kan
uitnodigen om met de kinderen in
gesprek te gaan.

Meer tips voor taalstimulering vind je op:
https://www.speelbank.be/www/PDF/Spe
eltip-Taalstimulering-aan-de-slag.pdf

https://www.speelbank.be/www/PDF/Speeltip-Taalstimulering-aan-de-slag.pdf


Ingela P. Arrhenius (2017) In het bos. Gottmer
Ingela P Arrhenius (2021) De dieren van Ingela. Gottmer
Olivier Dunrea (2015) Kees ontdekt de wereld. Gottmer
Mem Fox (2012) Tien vingertjes & tien teentjes. Gottmer
Laura van Bouchout (2020) Hey Baby, kijk. Davidsfonds
Marion Billet (2021) Muziekjes van overal. Clavis
Guido van Genechten (2022) Mag ik eens in je potje kijken?
Clavis
Hervé Tullet (2020) Baby ziet bloemen. Oogappel
Daniel Roode (2019) Wat voel ik? Oogappel
Kathleen Amant (2016) Lou op weg naar school. Clavis
Hanne Luyten (2020) Het huis met de gele deur. Borgerhoff en
Lamberigts
Khadija Timouzar (2020) Feest voor Ilyas. Studio Sesam
Carly Madder (2021) Wat gaat mama doen? Gottmer

VOORLEESTIPS BoekentipsNog meer

Nog meer boeken zoeken? 
www.pluizer.be, www.boekenzoeker.be,  nik-nak.eu of studiosesam.be

Meer tips over voorlezen in de
kinderopvang vind je op:
https://www.boekstart.be/tien-tips-voor-
een-voorleesomgeving-de-kinderopvang

Kinderen houden van herhalen. Telkens
opnieuw hetzelfde verhaal vertellen is
voor hen geen probleem! Ze willen ook
dat je het verhaal telkens op dezelfde
manier vertelt. Hier en daar eens afwijken
kan de pret er wel inhouden.

Probeer bij het voorlezen eens een gek
stemmetje of maak passende geluiden bij
het verhaal.

Kinderen zijn gauw afgeleid. Creëer een
rustig vertelmoment en vermijd
bijvoorbeeld een radio op de achtergrond.

Betty Sluyzer en Pauline Oud (2015) Billen Buikje Benen. Specialboox
Kathy Gordon (2020) Hoe voel jij je? Witte Leeuw
Oliver Jeffers (2021) Gevonden. De Fontein
Ted van Lieshout (2021) Boer Boris en Bakkertje Bas. Gottmer
Ingrid & Dieter Schubert (2020) Dikke vriendjes durven alles. Leopold
Marieke van Hooff (2020) Mol viert kerst. Baeckens Books
Sally Beets (2021) Mijn eerste yogaboek. Veltman uitgevers
Lu Fraser (2020) Ukkie. Querido
Riet Wille (2019) Van je ras, ras, ras, twee voetjes in een plas. De Eenhoorn
Annemarie van Haeringen (2020) Olifantje is jarig. Leopold
Andrew Knapp (2020) Waar is Momo? Condor
Leo Timmers (2019) Op weg. Querido
Fiep Westendorp (2018) Het jaar rond met Fiep. Querido
Bart Voet & Esmé Bos (2016) De mooiste wiegeliedjes van hier en daar.
Davidsfonds

Boekentips

https://www.bol.com/be/nl/c/ingela-p-arrhenius/10898274/
https://www.pluizer.be/
https://www.boekenzoeker.be/
https://nik-nak.eu/
https://studiosesam.be/
https://www.boekstart.be/tien-tips-voor-een-voorleesomgeving-de-kinderopvang
https://www.bol.com/be/nl/c/kathy-gordon/600921838/
https://www.bol.com/be/nl/c/sally-beets/602388268/
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