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VOORWOORD
Op een zonnige dag in augustus sta
ik in de speelzaal met om mij heen
tweeëndertig themakisten die niet
meer dicht kunnen; het resultaat
van een schooljaar Taaldans® en
Rekendans® met de peuters en de
kleuters.
Tijdens het opruimen kom ik een
vaatdoekje tegen met een gaatje,
precies in het midden. Die mag in
de prullenbak. Terwijl ik de andere
vaatdoekjes opvouw, krijg ik ineens
een idee.
Ik pak het doekje weer uit de
prullenbak en steek mijn wijsvinger
door het gat. Een vingerpoppetje!
Hier start ik de gouden weken mee;
dit is Wisse Was!

BASISBOEK
Dan is hier het basisboek om te
starten met Creatief Bewegend
Leren. Alle startersinformatie die je
nodig hebt staat erin, inclusief
onderzoeken die aantonen dat leren
met dans en beweging werkt. Na dit
basisboek komen er themaboeken
aan met beweegkaarten met precies
dezelfde gebruiksaanwijzing.

ONTWIKKELING
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CREATIEF BEWEGEN
Het idee was dat ik Wisse Was in
het thema ´welkom´ mee zou
laten dansen, zodat de kinderen
zich op hun gemak zouden voelen.
Het liep een beetje anders; Wisse
Was is het hele schooljaar bij ons
gebleven! Door de inbreng van de
kinderen zijn er
allerlei leuke,
speelse, creatieve beweegideeën
ontstaan: vol met taal en rekenen!

Mijn intentie is om kinderen in de
brede ontwikkeling te stimuleren. De
ontwikkelingsdoelen staan op de
kaarten vermeld, maar ik moedig je
aan om te kijken welke doelen er nog
meer in zitten of welke doelen op
een natuurlijke manier in te passen
zijn. Het gaat niet om het inoefenen
van doelen.
Neem de vrijheid om het op jouw
manier
te
doen,
bijvoorbeeld
denksleutels erbij gebruiken, het
verhaaltje aan te passen of jouw rol
minder sturend maken zodat de
kinderen meer inbreng hebben. Nu
eerst maar eens aan de slag met de
basis. Plezier is succes!
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GEBRUIKSAANWIJZING
BEWEEGKAARTEN MUZIEK
Dertig beweegkaarten met Wisse Was
in de hoofdrol:
Staan op een A4.
Zijn eenvoudig van aard.
Werken met de viertakt (Verhallen).
Hebben ruimte voor creativiteit van
de kinderen en van jou.
Bevatten een link naar de juiste
muziek die beweging ondersteunt
en een passende sfeer schept.
Sluiten aan bij de belevingswereld
van jonge kinderen.
Sluiten aan bij de thema's van
peuter- en kleutergroepen.
Bevatten ontwikkelingsdoelen en
ruimte om andere doelen toe te
voegen.
Kunnen op de groep, in de gang,
speelzaal of buiten plaatsvinden.

Met één klik op de knop heb je muziek bij
de activiteit. Muziek activeert alle gebieden
in het brein en muziek maakt dat kinderen
van binnen iets voelen bij hetgeen ze aan
het doen zijn. (Scherder 2018) Dit is ook hoe
jonge kinderen zich ontwikkelen: van
binnenuit. Muziek bestaat uit klank, ritme
en melodie en dit zijn precies de
ingrediënten voor een goede taalontwikkeling. (Goorhuis - Brouwer 2018)
Hoe het werkt.
Ga via het smartbord naar studioswing.nl
en log in op jouw account. Ga naar het
juiste beweeg idee en klik op de link in het
vakje MUZIEK. De muziek speelt via
YouTube af, zet het beeld uit. Bekijk hier de
hele playlist.
Nog makkelijker.
Log met een smartphone of tablet in en
cast de muziek naar een blue tooth
speaker. Deze speaker vult met gemak de
klas, het speellokaal of het plein met de
muziek. Zo kun je altijd en overal aan de
slag. De JBL blue tooth speaker is
verkrijgbaar in onze webshop.
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Voor de leeswijzer voor de beweegkaarten staat op de volgende pagina.

MATERIALEN

Voor alle kinderen twee vaatdoekjes
en je kunt een jaar lang leren met
dans en beweging. Koop ze in roze,
geel, groen en blauw om variaties te
kunnen maken. Knip in het midden
een gaatje, steek je wijsvinger erdoor
en Wisse Was is er klaar voor.

TUTORIAL

De gebruiksaanwijzing liever bekijken in een
instructiefilmpje? Bekijk de tutorial in
aflevering 4 van Bewegend Leren TV.
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Beweegkaart 00

Leeswijzer

Verhaal
Een kort verhaalidee om de nieuwsgierigheid van de kinderen te
prikkelen en om begrippen voor te bewerken en te semantiseren.

Voorbereiding
Zo kort mogelijk

Materiaal
Wat heb je nodig.

Muziek
De link naar de
muziek op YouTube.

Activiteit
Hier lees je, alsof je al tegen de kinderen
praat, beschreven wat jullie gaan doen. Je
krijgt bonuspunten voor de variaties die je
kunt maken op de basis!
Hier ga je aan de slag met consolideren.
En bedenk ook eens of je het idee op de
groep kunt doen, in het speellokaal of buiten.
Kun je het ook met kinderen en ouders
samen doen? Of tijdens de thema afsluiting?
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Afsluiting
Een vorm van herhaling
en controleren.

Tip
Voor verdieping of
uitbreiding.

Ontwikkeling
De doelen die er
minimaal in zitten.
Let op: er zitten nog
veel meer doelen in!
Kun jij het zien?
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Hallo zeg!
Hier ben ik dan; Wisse Was!
Op jouw wijsvinger in de klas.
Wat een fijn plekje heb ik gekregen.
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Ik voel me plotseling heel verlegen!
Mag ik me verstoppen bij jou?
Dan wen ik vast wel gauw.
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THEMAPLANNING
De beweegkaarten sluiten goed aan bij peuter- en kleuterthema's.
Hier vind je een aantal suggesties om de kaarten bij in te plannen.
Waar 'alle thema's' bij staat kun je vullen met themabegrippen of met
een kleine aanpassing in het verhaal thematisch maken.

KAART THEMA'S

01 Verlegenheid
02 Kennismaken
03 Wat is waar
04 Dansjemet
05 Kleurendans
06 Vormendans
07 Ontspannen
08 Spiegeldans
09 Langer
10 Move Mozaïek
11 Fratsen
12 Souvenir
13 Beweegdictee
14 Lijstjes
15 Opruimrap
16 Tussendiedadoor
17 Echo
18 Verjaardans
19 Kring of rij
20 Opzij!
21 Slaapfeestje
22 Voorzetje
23 Zonnedans
24 Routes
25 Dansje maken
26 Kleine wasjes
27 Dans je woord
28 Tegenstellingen
29 Strand
30 Post

Welkom, gevoelens.
Welkom en bij nieuwe instroom.
Welkom en bij nieuwe instroom.
Ik, mijn lichaam.
Bij alle thema's.
Wonen, bouwen.
Bij alle thema's.
Techniek, ik, huis.
Bouwen, huis.
Bij alle thema's.
Bij alle thema's.
Vakantie
Bij alle thema's een ander dictee.
Bij elk thema een ander lijstje.
Bij (Wisse Was) opruimen.
Bij het eten en drinken.
Bij alle thema's: fonemen.
Bij alle verjaardagen.
Welkom
Klokken, tijd, verkeer.
Alle thema's
Alle thema's
Zomer
Zomer, vakantie, op reis.
Alle thema's
Huis, tijdens de poetsperiode, lenteschoonmaak.
Bij alle thema's
Dierentuin
Zomer, vakantie.
Post, zomervakantie.
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Een jaar lang creatief beweegplezier
met Wisse Was,
in peutergroep en kleuterklas.
Spelen de kinderen niet met ons?
Bespaar jezelf een opruimfrons.
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Span een mooie Wisse Waslijn,
Daar voelen wij ons content en fijn.
Een naamknijper erop,
morgen weer aan de slag: hop hop!
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OVER DE AUTEUR
Als dansdocent en VVE tutor wilde ik
de themabegrippen liever dansen
met de peuters en kleuters. Van mijn
toenmalige directeur kreeg ik het
predicaat 'eigenwijs' maar ook een
kans om het daar uit te proberen. In
de praktijk van deze fijne Haagse
binnenstadschool ontwikkelde ik in
2008 Taaldans® en Rekendans®. Het
werkte: blije, taalvaardige kinderen en
betere (test)resultaten.
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LENNEKE GENTLE
'As one person I cannot change the
world, but I can change the world of
one person.' Paul Shane Spear

Als kind zat het al in mij: creativiteit,
dansen, zingen en... uit nood
geboren zette ik mijn eigen leerstof
al om in liedjes en dansjes. Het heeft
me door menig toets en examen
geholpen! In mijn werk in de
kinderopvang en het basisonderwijs
zag ik deze nood bij veel kinderen
terug en maakte er een deugd van.

In 2010 startte ik mijn bedrijf Studio
Swing. Sindsdien heeft het gedachtegoed zich verspreid over alle
Nederlandstalige landen. Er zijn 150
dansdocenten opgeleid die als
vakdocent Taaldans® & Rekendans®
lessen geven aan kinderen. Ook hier
ziet men dezelfde resultaten terug.
Zelf ben ik actief met pedagogisch
medewerkers en leraren om creatief
bewegend leren in 2030 de norm te
laten zijn. Daarvoor ontwikkelde ik
een totaalconcept waarin scholen,
voorscholen en kinderdagverblijven
zelf kiezen op welke manier zij
starten.
Ook
het
Engelstalige
materiaal komt online beschikbaar.
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