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Nieuwe producten, ontwikkel ingen in de markt, bi jzondere  

informatie of aanbiedingen speciaal voor u geselecteerd.  

En natuur l i jk weer met een leuke sjaal op de voorkant.

In deze Spesjaal aandacht voor de nieuwe appl icatie  

K inderopvang in Beweging en theatermaakster Ruth Bakker.

Voordeel metbewegen!
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Tw i t te r p r i j s v r a a g C o l u m n  d o o r  t h e a te r m a ke r  R u t h  B a k k e r

 

Ruth Bakker acteert, 

zingt, bespeelt poppen 

en schrijft boeken. Zij 

reist door de Benelux 

met haar bekroonde 

familievoorstellingen 

‘Loet Moet’ en ‘Loet 

broedt’. Daarvoor 

werkte ze als docent  

in het (speciaal) onder-

wijs. Ze woont samen 

met haar dochter  

Lima (5). 

Nieuwe en bestaande volgers van @HeutinkKo op Twitter maken 
kans op een gratis boek en dvd van Loet Moet. Volgt u ons nog 
niet? Doe dit dan snel. Beantwoord de actuele vragen die we  
vanaf 14 april stellen op Twitter en maak kans op deze leuke  
prijzen! De winnaars ontvangen hiervan bericht op Twitter.

Vraag in april of mei van 2015 een bedden- of boxenofferte aan bij  

uw Heutink adviseur en maak daarmee kans op een gratis voorstelling 

bij u op school door Ruth Bakker. We verloten dit jaar 8x een  

voorstelling van Ruth Bakker met Loet leest voor!

    
 leest voor!

    Loet

Ruth won met Loet de Publieksprijs in Nederland en België  

en is uitgeroepen tot Rabo Jong Talent.

‘Klop het zand van je handen. Stamp je voeten op de grond. Buiten 
spelen is gezond!’. Springtouwen, voetballen, knikkeren, stoep-
krijten, iedereen doet het. Of heeft het wel eens gedaan. De meeste 
kinderen spelen graag buiten. Goed voor de gezondheid, motoriek, 
maar ook voor het ontwikkelen van de fantasie en creativiteit. 
Kinderen maken hun eigen spelregels, leren samenspelen, winnen, 
verliezen en worden zelfbewuster.

Maar ook veel volwassenen spelen graag buiten. Loop maar eens 
door het park. Daar zie je volwassenen skaten, hoepelen, voetbal-
len en bootcampen.

Lima en ik lopen of fietsen regelmatig door het park in Utrecht, 
waar we graag even blijven hangen om lekker buiten te spelen. 
Lima speelt en ik hang. Aan het klimrek, aan de glijbaan, stiekem 
even aan de rekstok. Heel snel, tussen alle kinderen door, hang ik 
even op m’n kop. Want kinderen gaan natuurlijk voor.

En als ik geluk heb en het is rustig in het park, dan kunnen Lima en 
ik samen op de schommel. ‘Wie er het hoogst kan!’ De wind suist  
in onze oren, we vliegen mee met een langsfladderende vlinder, 
kriebels in onze buik. Buitenspelen is ge-wel-dig! Roep ik bijna  
uit. Tot ik een jongetje van 4 ongeduldig naar me zie zwaaien.  
‘Mevrouw, mevrouw, mag ik nu op de schommel?’

Zin in iets nieuws? Kijk eens op de website naar het kleurrijke 
kinderboek Loet Moet van Ruth Bakker. En lees het eens lekker 
buiten, op de schommel.

Doe alles in liefde ♥ Ruth

www.ruthbakker.com

@HeutinkKO

De winnaar van de Spesjaal 2:

Van harte gefeliciteerd met  
de voorstelling Loet leest voor!

Twitter
PRIJS-VRAAG

Foto: Christine Glashouwer
Foto: Hans Spoor

Kinderdagverblijf  
”De Tover fluit” in Hedel

Foto: Joris Helming
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K i n d e r o p v a n g  i n  B e w e g i n g

Een applicatie met eindeloos veel bewegings-

activiteiten. Extra handig is de filteroptie 

waarmee je super simpel een selectie kunt 

maken op allerlei factoren zoals leeftijd,  

tijdsduur en aantal kinderen. Tel daar bij  

op dat de applicatie automatisch fungeert  

als logboek en dat de mogelijkheid bestaat 

foto’s te uploaden en met ouders te delen  

en tel uit je winst!

 

Bewegen is gezond. Dat weten we allemaal. Maar hoe zorg je in een digitaal 

tijdperk als deze voor een goede beweegbasis? Door vroeg te beginnen. 

Oké, de intentie is er. En dan? Hoe pak je dat aan….bewegen? En waar moet je 

eigenlijk beginnen? Daarvoor is er nu een superhandige applicatie ontwikkeld, 

speciaal voor de introductie van bewegen in de kinderopvang. 

Actueel
Ook de app zelf is altijd in beweging. Er wordt snel ingespeeld  
op ontwikkelingen en trends en bestaande activiteiten krijgen 
regelmatig een upgrade.

Vol activiteiten 
De database breidt zich constant verder uit. Achter Kinderopvang 
in Beweging zit een team enthousiaste mensen met een passie 
voor bewegen en spelen. Hun uitdaging is om steeds weer met 
vernieuwende, spannende en unieke activiteiten te komen.

Veel mogelijkheden en leuke opties
Er is bij de ontwikkeling van de applicatie niet alleen gestreefd 
naar een zo gebruiksvriendelijk mogelijke beweegapp, maar ook 
naar het inbouwen van tal van leuke en nuttige functionaliteiten. 
Zo kun je bijvoorbeeld communiceren met de ouders van de  
kinderen, de ontwikkelaars van de app en andere gebruikers.  
Ook biedt de app de mogelijkheid tot het aanmaken van een eigen 
fotoalbum door tijdens het uitvoeren van de activiteiten foto’s te 
maken met behulp van de app.

 

Vraag nu via  

kinderopvang@heutink.nl 

een gratis proefaccount  

aan en ervaar zelf  

het gemak en de toe- 

gevoegde waarde van  

de beweegapp!

Kom

beweging!
ook in

De complete  
website en app  

voor bewegen in  
de kinderopvang!
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Tijdbesparend en  
      altijd de leukste  
 activiteiten  
    in één klik paraat 

Voordeel
met
bewegen!

 

Beweegapplicatie vs. Bewegingsonderwijs
De app ziet er aan de voorkant strak uit, maar is ook aan  
de achterkant heel zorgvuldig opgebouwd. Er is een unieke  
koppeling met het reguliere bewegingsonderwijs. De leerlijnen 
en bewegingsthema’s die gebruikt worden in het onderwijs zijn 
doorvertaald naar en aangepast voor de kinderopvang. Resultaat: 
een een-tweetje tussen de app en het bewegingsonderwijs.

Meer dan 120 activiteiten
De app bevat meer dan 120 activiteiten voor kinderen van  
0 tot 12 jaar en breidt zich continu uit. Enthousiaste professionals 
werken samen met het ROC van Twente en de sportopleiding  
van de hogeschool Arnhem en Nijmegen voor het bedenken en 
ontwikkelen van nieuwe activiteiten. 

Achtergrond
De Kinderopvang in Beweging applicatie is ontwikkeld door een 
groep mensen met een sportieve achtergrond en/of een pedago-
gische achtergrond. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met 
deskundigen op het gebied van kinderfysiotherapie, dans, muziek 
en voeding.

Nieuwsgierig geworden?  
Check de introductievideo op www.kinderopvanginbeweging.nl  
en vraag meer informatie op via kinderopvang@heutink.nl.

Dé beweegapp voor  

kinderopvangorganisaties  

met flinke introductie- 

korting.

Normaal: € 175,-

Nu eenmalig 

voor: € 100,-*

*  prijzen zijn op basis van een  
jaarlicentie en zijn excl. btw.

Geldig tot 1 juli 2015

690.482

Introductie-
 korting

bij Heutink

K i n d e r o p v a n g  i n  B e w e g i n g
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K e n n i s-  e n  p e u te r d a g e n  2 0 15

  
De aanbiedingen in deze folder  
zijn geldig tot 1 juli 2015  
of zolang de voorraad strekt.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

 w w w.heutink.nl

Hoofdvestiging 
Rijssen
Nijverheidsstraat 45
T 0548 - 53 66 66

Informatiecentrum 
Rijssen
Morsweg 10
T 0548 - 53 67 66

Informatiecentrum 
Ede
Galvanistraat 12-1
T 0318 - 64 04 42

Datum van uitgifte april 2015 @HeutinkKO

 

Onze 
‘Spesjaal ’ 
voor de 
volgende  
uitgave!

Hoe integreert u VVE in het dagprogramma? 
Waarmee kunt u VVE combineren? En welke 
doorgaande lijnen zijn hierin mogelijk tot aan
de BSO? Tijdens deze kennisdag krijgt u antwoord 
op al deze vragen. Op het hoofdkantoor van uit-
geverij Zwijsen krijgt u informatie over VVE pro-
gramma’s zoals Uk en Puk en bespreken we de 
mogelijkheden van het integreren van VVE binnen 
uw locaties. De nieuwe Lego Education leerlijn is 
een perfect voorbeeld van het combineren
van VVE met additionele materialen. En bruikbaar 
tot aan de BSO, waarbij u kinderen tevens staps-
gewijs enthousiast maakt voor techniek. Genoeg 
input dus om met collega’s over te discussiëren.
Bekijk het volledige programma op heutink.nl

Locatie  Tilburg - Hoofdkantoor Zwijsen
Tijd  10.30 - 13.30 uur (inclusief lunch)

Een interactieve dag, gericht op het 
jonge kind. Maak kennis met nieuwe 
materialen en doe ideeën op om direct  
in de groep toe te kunnen passen.  
We laten de nieuwste ontwikkelings-
materialen en de mogelijkheden van 
LEGO educational voor peuters zien. 
Daarna is het tijd voor allerlei creatieve 
workshops.
Bekijk het volledige programma op 
heutink.nl

Locatie  Heutink Informatiecentrum
Tijd   10.30 - 15.30 uur  

(inclusief lunch)Wat wordt er verplicht vanaf 1 januari 2016 en waar moet ik 
op letten rondom bedden en boxen? Waarom en waarvoor is 
buitenslapen belangrijk? Wat heb ik nodig om dit veilig aan te 
bieden? Actuele vragen waarop u antwoord krijgt tijdens deze 
kennisdag. Nieuw in ons assortiment is het uitgebreide bed- 
texiel van Jollein. Comfortabel, veilig en erg mooi. U kunt alle 
materialen bekijken, voelen en vergelijken. Verder aandacht 
voor de nieuwste ontwikkelings-materialen voor 0-2 jarigen. 
Spelenderwijs ‘groeien’ met de nieuwste Educo materialen.
Bekijk het volledige programma op heutink.nl

Locatie Assen - Smits Assen B.V.
Tijd  10.30 - 13.30 uur (inclusief lunch)

Kennisdag bij Zwijsen
maandag 18 mei in Tilburg

Peuterdag Ede
vrijdag 5 juni bij Heutink

Kennisdag spelen & slapen
dinsdag 19 mei in Assen

Schrijf
u direct in!
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> www.heutink.nl
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webinars


