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het spel van de verleiding
In het onlangs verschenen boek ‘Werk maken van spelen’ 1) benadrukt de auteur van het
boek, Froukje Hajer, het belang van (buiten)spelen. Haar pleidooi: geef kinderen meer
gelegenheid om vrij te spelen, geef ze meer ruimte voor spanning en avontuur en beperk
de invloed van overbezorgde ouders.
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tot spelen te komen, ontdekte ze. Ze moeten

eenzijdig ontwikkelen. Vrij spel stimuleert tot het
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spulletjes zoeken, bedenken waar hun spel over

aanleren van allerlei grondvormen van bewegen.
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