
ju
li 

20
22

Photo by Marina Abrosimova

Spel aan huis: omdat  
spelen belangrijk is!
Voor kinderen van  
0 tot 5 jaar bij wie spelen  
niet vanzelf gaat. 

Als kinderen spelen hebben ze plezier en leren ze veel. 
Ook ontdekken in hun spel hoe de wereld in elkaar zit. Maar 
soms speelt een kind niet uit zichzelf. Of weet u misschien 
niet goed welk speelgoed past bij de ontwikkeling en de leef-
tijd van uw kind.

Dan kan Spel aan huis helpen. We kijken samen met u en uw 
kind hoe we ervoor kunnen zorgen dat uw kind zin krijgt om 
te spelen. En natuurlijk wat bij hem of haar past.
Spel aan huis kan ingezet worden als uw kind:
• weinig praat;
• vaak wil dat u meespeelt;
• al zijn speelgoed kapotmaakt;
• vaak ruzie maakt (tijdens het spelen);
• maar vijf minuten met iets speelt.
 



Praktische informatie
• Wekelijkse speelsessies van maxi-

maal 2 uur bij u thuis.
• Maximale periode van 8 maanden.
• Deelname is gratis.

Wilt u meer informatie? Neem dan  
contact met ons op via de  
leidster op uw kinderdagverblijf of  
peuterspeelzaal of via: 
 
T: 045 - 566 0113  info@jenshelpt.nl  
www.jenshelpt.nl         Jensvoorjou

Een medewerker van JENS komt bij u thuis op bezoek,  
bespreekt uw zorgen met u en bekijkt of Spel aan huis bij uw 
vraag past. Als dat zo is kijken we vervolgens welke spelbegelei-
der bij uw kind en uw gezin past.  

De spelbegeleider komt vervolgens wekelijks met uw kind spe-
len. In het begin kijkt hij of zij vooral wat uw kind kan en leuk 
vindt. Na enkele weken maakt de spelbegeleider een speelplan 
en bespreekt dit met u. Vervolgens werkt de speler samen met 
u en uw kind aan de doelen die in het speelplan staan. 

De begeleider neemt speelgoed mee en laat soms ook speel-
goed achter, zodat uw kind hier de rest van de week mee kan 
spelen. Na een week wordt het speelgoed geruild voor ander 
speelgoed. Ook wordt er iedere week voorgelezen.


