
Time Timer horloge Plus
• Christien Creed

Wie? wat? en waar? Dit zijn de eerste 
soort vragen die je aan een kind kunt stel-
len. Hoe lang iets duurt is soms moeilijker 
te begrijpen voor een kind. Een Time 
Timer helpt dit te verduidelijken. De tijd 
die nog over blijft voor het maken van 
bijvoorbeeld een opdracht wordt door een 
aflopende rode klok zichtbaar gemaakt. Je 
hoeft dus nog niet klok te kunnen kijken. 
Het mooie van het horloge van Time 
timer is is dat je het om je pols draagt en 
er niet gezocht hoeft te worden in een 
school of huis waar de Time-Timer is. Het 
kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de 
duur van de computerles aan te geven 
en zo ook de één op één begeleiding van 
een remedial teacher, maar ook om aan 
te geven hoe lang je kind nog op de iPad 
mag. Als de tijd verstreken is gaat er een 
bescheiden piepje en/of trilt het horloge. 
Het is daarnaast ook geschikt voor kinde-
ren die er aan herinnerd moeten worden 
om naar de wc te gaan. De time timer 
functie heeft een automatische herhaal-
functie waardoor je deze om een door jou 
vastgestelde tijd kunt laten trillen en/
of piepen. Zo stuurt je horloge je bij-
voorbeeld om de 2 ,5 uur naar de wc. Het 
gebeurt nog al eens in de drukte dat een 
juf vergeet kinderen naar de wc te sturen. 
Je stimuleert met dit horloge de zelfstan-
digheid. Je moet de eerste weken wel op-
letten als het horloge af gaat en vragen: 
Wat gaan we nu doen? Want kinderen 
zijn natuurlijk als het even lukt oostin-
disch doof. Een extra kaart die het kind 
leest of meeleest waarop staat: ‘Ik heb een 
nieuw horloge. Als het piept ga ik naar de 
wc’ kan ook helpen om de gewoonte in 
te slijten. Het waterdichte horloge ziet er 
wat vormgeving betreft modern en stoer 
uit en heeft een soepele kunststof band 
(11-17,5 cm) met een slim lusje waardoor 
een kind het niet makkelijk zelf af doet. 
Het heeft daarnaast nog een losse alarm-
functie en nog een klokfunctie. Mijn zoon 
Jimmy was snel overtuigd van het dragen 
van het horloge omdat het past in het 
plaatje van groot zijn! (Zie ook het artikel 
over het beeld horloge op pagina 31 en het 
‘eerste hulp’-artikel op pagina 58.)

Time Timer horloge Plus
Ref.nr. JAC5022 kindermodel - lichtgrijs/wit (12-
17,7 cm.) Prijs: € 96,75 
Ref.nr. JAC5022OR 
kindermodel - 
donkergrijs/oranje 
(12-17,7 cm.) Prijs: 
€ 96,75 
Ref.nr. JAC5023 
volwassen model)- 
donkergrijs/wit (14-21 
cm.) Prijs: € 99,80
www.robo-toys.com/ www.timetimer.nl/

Clavis poppentheater 
• Christien Creed

Een mooi gemaakte stoffen poppenkast 
die je aan een deurpost kunt hangen 
maar ook bijvoorbeeld aan een waslijn. 
Je kunt de poppenkast heel handig op de 
juiste hoogte hangen afhankelijk van de 
lengte van je kind. Er zitten leuke vilten 
accessoires (een woeste zee, een grasland-
schap, een zon. een maan en een wolk) bij 
die je met klittenband kunt bevestigen. 
Je kunt de poppenkast na de voorstelling 
weer oprollen.

Mijn schoolboek 
• Christien Creed

Een boek gemaakt van stof met losse 
elementen die met klittenband los en 
vast gemaakt kunnen worden. Het boek 
is een goede aanvulling bij de methode 
leespraat en voorbereidend rekenen. Je 
kunt er verschillende speelse opdrachtjes 
mee doen. Allereerst open je het boek 
door middel van een rits, wat een goede 
oefening is voor de fijne motoriek. Het 
heeft een handvat waardoor je kind het 
overal mee naar toe kan nemen. Het boek 
bevat zes dubbele pagina’s. De eerste is 
een pagina met losse stoffen cijfers die 
je onder een klok kunt plakken met klit-
tenband, maar ook bijvoorbeeld op de 
goede volgorde kunt leggen. Een andere 
dubbele pagina heeft losse woorden (één, 

Fantasie- en rollenspel is een belangrijke 
ontwikkeling voor elk kind. Het stimu-
leert de innerlijke spraak die belangrijk 
is voor de algemene spraakontwikkeling. 
Daarnaast stimuleert het de fantasie, 
creativiteit en samenspel. Kinderen 
kunnen hun eigen verhaal maken met 
poppenkastpoppen en dieren maar na-
tuurlijk ook met Legobouwwerken en 
eigen gemaakte creaties. Deze worden 
niet bij de poppenkast bijgeleverd. Het is 
ook leuk om korte filmpjes te maken van 
de voorstelling en deze samen met je kind 
later nog eens terug te kijken. Daarnaast 
kun je de poppenkast natuurlijk ook ge-
bruiken om zelf als ouder een voorstelling 
te geven aan je kind als alternatief van 
voorlezen voor het slapen gaan.

Clavis poppentheater 
ISBN: 9789044814798
Uitgever: Clavis
www.clavisbooks.com
Prijs:  € 45,00
Formaat: 81 x 142 cm

twee…) die je bij de cijfers moet plak-
ken. Dan zijn er nog twee pagina’s met 
woorden waar je de stoffen iconen bij 
moet plakken/ klitten. Er is één dubbele 
pagina met woorden met alleen hoofdlet-
ters waar één hoofdletter mist. Het was 
mooier geweest als dit ook kleine letters 
waren geweest. De laatste spread is weer 
heel mooi. Verschillende vormen die je in 
een outline moet passen. Een bijzondere 
uitgave. Smyles heeft een hele serie stof-
fen boeken. Kijk eens op www.smyles.eu .

Mijn schoolboek
Uitgever: Smyles Europe
www.smyles.eu
Prijs: € 34,95
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