Monkey Donky Speelhuis

anti-verveel-tips!
Welkom bij de eerste versie van de Monkey Donky Speelhuis antiverveel-tips! In deze editie geven we jullie leuke tips om thuis te
doen samen met de kinderen. De tips zijn bedacht en verzameld
door verschillende pedagogisch medewerkers binnen de
organisatie. We hopen dat jullie er veel plezier aan zullen beleven!

Handjes wassen
Wat is ook alweer het vaakst genoemde advies in deze coronasituatie? Juist, heel goed! Het is handen wassen! Nu klinkt handen
wassen op zichzelf best saai en doen kinderen het ook stiekem liever
niet (duh, die willen zo snel mogelijk verder met spelen). Maar juist
in deze tijd is het extra belangrijk. De tip die we je willen geven is om
een eigen handen-was-dans te maken. Zoek op internet op welke
manier je je handen het best wast en verzin er een dansje op. Bekijk
voor inspiratie even het filmpje dat we meesturen in het bericht.
Laat je door iemand filmen en stuur je zelfgemaakte handenwasinstructie door naar iedereen die het kan gebruiken!

WC-papier gehamsterd?
Indien jullie nog gewoon genoeg wc-papier in huis hebben (zonder te
hamsteren!) weten wij daar wel een leuke activiteit mee. Maak
een oldschool mummiepak! Pak ook kleine broertjes en zusjes lekker
in, zoals deze knul hiernaast
Daarnaast opperde onze collega
Elise van de Paterswoldseweg om een wc-papier-parcours te maken
door het huis heen. Dat is heel simpel. Span overal in je huis wcpapier tussen de muren en probeer er doorheen te lopen zonder dat
het papier scheurt. Lachen, gieren en brullen gegarandeerd. Zie ook
het linkje naar een voorbeeld in het bericht.

Van stress naar zen
Wordt het voor jullie thuis allemaal eventjes iets te gek? Stijgt de
onzekerheid je naar het hoofd en hebben de kinderen last van de
spanning door deze gekke tijd? Dan heeft onze collega Anneke van
de Oosterhamrikkade een uitstekende tip voor jullie. Ga samen rustgevende yoga doen! Op YouTube en Pinterest kan je veel voorbeelden vinden voor kinderyoga voor de verschillende leeftijdscategorieën. Vooral yoga aan de hand van dieren is een dikke tip. We kunnen
niet beloven dat je hier compleet zen door raakt maar waarschijnlijk
wordt er veel gelachen en dat is in dit geval ook heel wat waard!

