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Verslag Week van het Jonge Kind, 13-20 april 2013  

Sinds 1971 wordt in Amerika jaarlijks een Week of the Young Child 

 
www.naeyc.org

  
georganiseerd. Gedurende deze week wordt aandacht gevraagd voor de behoeften van 
jonge kinderen en de gezinnen waarin zij opgroeien en er wordt aandacht besteed aan 
programma s en leermethodes die ondersteuning bieden tijdens de eerste leerjaren van 
kinderen.   

Hestia Kinderopvang heeft deze Week van het Jonge Kind dit jaar voor het eerst op haar 
eigen locaties georganiseerd. Het thema voor 2013 was Early years are learning years . 
Omdat we het belangrijk vinden een groter draagvlak hiervoor te creëren, hebben we de 
Brancheorganisatie Kinderopvang, Vakblad Kinderopvang, Kiddo en andere kinderopvang-
organisaties en deskundigen gevraagd om mee te doen. Vanwege de korte 
voorbereidingstijd voor sommige organisaties was de deelname dit jaar nog beperkt. Wel 
kregen we veel positieve reacties en vaak ook de vraag of we volgend jaar weer het 
voortouw willen nemen.  

Zelf hopen we dat deze week op den duur een landelijk bereik krijgt. We denken dat de 
Week van het Jonge Kind goed aansluit op de huidige aandacht voor opvoeding, pedagogiek 
en kwalitatief goede kinderopvang.   

Dit verslag is een aanzet tot uitbreiding van de activiteiten en tevens een oproep aan allen 
die zich verbonden voelen met jonge kinderen en hun gezinnen om de komende jaren mee 
te gaan doen. We denken daarbij aan peuterspeelzalen, kinderopvang, onderwijs, centra 
voor jeugd en gezin, consultatiebureaus, oudergroepen, opvoedpoli s, enz. De activiteiten 
die u organiseert kunnen kleinschalig zijn, voor uw eigen locaties, of samen met andere 
organisaties op een breder vlak.  
Op de website van NAEYC zijn tips te vinden voor activiteiten op het gebied van creativiteit 
en spel, lezen en schrijven, bewustmaking, gezondheid, enz. Misschien dat onderstaand 
verslag u ook op ideeën brengt.  
Om het draagvlak te vergroten, vragen we u om dit verslag door te sturen naar 
belanghebbenden binnen uw netwerk: ouders, organisaties, politiek, enz. Hopelijk kunnen 
we de Week van het Jonge Kind binnen een paar jaar tot een landelijk evenement maken.   

Start Week van het Jonge Kind in 2013

 

De aftrap van onze activiteiten was op zaterdag 13 april jl. op onze locatie Rivierenbuurt. 
Ouders, kinderen, kinderopvangmedewerkers, belangstellenden uit de politiek en van 
belangenorganisaties waren uitgenodigd voor een programma met lezingen, een 
informatiemarkt en kinderactiviteiten.  

http://www.naeyc.org
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Sprekers waren: 

 
Janneke Hagenaar, De Activiteit 

 
Voor- en Vroegschoolse Educatie: hoe draagt VVE bij 

aan het leren van jonge kinderen?  

 
Prof. Folkert Kuiken, Universiteit van Amsterdam 

 
Tweetalig opvoeden: meerwaarde of 

knelpunt?  

 
Ileen J. Purperhart, Directeur Hestia Kinderopvang 

 
Reggio Emilia pedagogiek en de kijk 

op kinderen en hun ontwikkeling  

 

Mariëlle Rompa, Voorzitter Brancheorganisatie Kinderopvang 

 

Ontwikkelingen in de 
branche  

 

Een impressie van de openingsdag  

Op de informatiemarkt stonden kraampjes van De Activiteit, OpzijnPlek, Babygebaren en 
Hestia-medewerker Sharon Lopez Tofiño over voeding. Voor kinderen waren er activiteiten 
met verkleden en toneel, schminken, cakejes bakken en versieren en voorlezen.   

Deelnemers aan deze dag waren enthousiast en gingen geïnspireerd naar huis.  
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Activiteiten in de Week van het Jonge Kind

 
Bij de Hestia locaties

 
waren er diverse activiteiten die open stonden voor bezoek. In 

Amstelveen kwam wethouder Jacqueline Koops voorlezen en kijken hoe de baby s schilderen 
en werd er door ouders gekookt met en voor de kinderen. Bij Beethoven was er yoga voor 
de kinderen, babymassage en schilderen met de baby s. Op de locatie Rivierenbuurt werd er 
buiten geschilderd, waren er yogalesjes en een voelactiviteit. Bij sommige activiteiten waren 
ouders of andere belangstellenden aanwezig.   

       

 

Activiteiten bij Hestia Kinderopvang  

Organisaties die dit jaar participeerden hebben ook een klein verslag geleverd.  

Kids en zo

 

te Amsterdam nodigde ouders uit om een kijkje achter de schermen te komen 
nemen op hun kinderdagverblijven. Er waren verschillende activiteiten ingepland, zoals: 
creatieve activiteiten, koken met de kinderen, theaterles, dansles, sportles en muziek. Ook 
konden ouders langs komen op hun vrije dag om een extra activiteit met hun kind bij te 
wonen.  

Ter afsluiting van deze week gaf Annemiek Veen, Senior-onderzoeker op het terrein van het 
jonge kind bij het Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam, een lezing voor de 
ouders: Kinderopvang: Kijk op kwaliteit . Op deze zaterdag zorgden de extra medewerkers 
voor de opvang van de kinderen.  

De ouders vonden zowel het bijwonen van de activiteiten erg leuk (omdat zij normaliter dan 
aan het werk zijn) alsook de lezing over onderzoek naar kwaliteit interessant. Wel vonden 
wij de opkomst lager dan verwacht, ook omdat er nog weinig bekendheid is bij ouders over 
de week van het jonge kind.   
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Bij De Egmonden

 
in Egmond aan de Hoef, Egmond aan Zee, Egmond Binnen en Bergen, 

stonden de deuren van Kinderdagverblijf De Bereboot en de peuterspeelzalen in deze week 
open voor ouders en belangstellenden.  

Waar kon het bezoek samen met de kinderen aan meedoen? Bij de babygroep werd er 
interactief voorgelezen aan baby s, kon je werken in de snoezelhoek, zingen met de kinderen 
en werken met de schattenmand.  
Bij de peutergroepen op kinderdagverblijf en peuterspeelzalen was er voorlezen aan de 
groep met een prentenboek/vertelkastje, interactief voorlezen in kleine groepjes, verhaal 
uitspelen aan de verteltafel, spelen in de bouwhoek en in de huishoek en liedjes zingen.  
Naast belangstellende ouders kwam ook een wethouder van de gemeente Bergen bij ons 
kijken om zelf te ervaren wat de kinderen bij ons doen.  

Andere organisaties die geïnteresseerd waren of iets hebben georganiseerd waren o.a. 
Triodus in Den Haag, Wonderland in Leiden. Via de pers zijn er berichten verspreid door 
Kiddo, het blad Kinderopvang en de Brancheorganisatie. Ook via diverse sociale media werd 
melding gemaakt van het evenement.  

Week van het Jonge Kind 2014

 

In 2014 is de Week van het Jonge Kind in de periode van 6-12 april. Het thema is nog niet 
bekend, maar bij Hestia starten we na de zomer met de voorbereidingen. We zijn van plan 
om u over de voortgang op de hoogte te houden, maar we horen ook graag van u of u 
meedoet en met welke activiteiten.   

Voor meer informatie kunt u een mail sturen: info@hestiakinderopvang.nl                 

Hestia Kinderopvang 
Tel. 020-6618710 
www.hestiakinderopvang.nl 
Twitter: @HestiaKO 

http://www.hestiakinderopvang.nl

