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In de hoek met Anouk 
Anouks favoriete spelmateriaal 

 
 

Spel vormt de basis voor de ontwikkeling van het jonge kind. Om kinderen te kunnen laten spelen is 

een goed ingerichte speelleeromgeving essentieel. We moeten met een sterke visie de omgeving 

voor onze kinderen inrichten, zodat ze zich prettig bij ons voelen en zich zo goed mogelijk kunnen 

ontwikkelen. Om jullie een beetje op weg te helpen in het oerwoud dat speelgoed en groothandel 

heet, neem ik jullie deze keer mee in: Anouks favoriete spelmateriaal.  

 

 

 

1. De Stekkels  

Verrijking van je constructiemateriaal: van bruggen, tot torens, tot 

alles wat een kind maar kan bedenken. Een prikkeling voor de tast en 

de fantasie. Te verkrijgen bij:  

info@stekkels.com  

Instragram.com/Stekkels 

Facebook.com/Stekkels 

 

 

 

 

2. Het rekje van Rudolf Steiner 

Een aanvulling voor je speelleeromgeving. Hier omgetoverd tot was 

speelplek maar makkelijk transformeerbaar tot winkelkraampje (lap 

erover) onderdeel van een huisje, poppenkast of wat een kind maar 

bedenkt.  

Verkrijgbaar bij www.mercurius-international.com  

 

 

 

 

 

 

3. De Wobbel 

Om op te liggen, te wiebelen, om mee te bouwen, 

onderdoor te kruipen, op te staan, de auto vanaf te 

laten rijden, er zelf vanaf te glijden. Ik ben fan van de 

Wobbel. Super voor baby’s tot in de kleuterklas.  

Verkrijgbaar bij www.wobbel.eu 

 

 

 

 

4. Plakband 

In alle soorten en maten zijn het een super aanvulling op eigenlijk iedere 

spelhoek.  Maar vooral in het atelier geeft het aanzet tot verrassende 

creaties.  Voor babies vanaf zes maanden is het al zalig om voorwerpen, 

vastgeplakt met plakband, los te pulken.  Goed voor uren creatief, 

frummel en pulk plezier! 

 

Overal verkrijgbaar 😊 
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5. De kleine houten schijven  

Fantastische aanvulling van je loose parts en te gek in de zandbak, 

bouwhoek, huishoek…waar niet eigenlijk?! 

Te verkrijgen bij onder andere: 

www.bol.com 

 

 

 

 

 

Zogenoemde ‘loose parts’ zijn daarnaast natuurlijk altijd een aanrader. Kinderen kunnen met alles 

wat zij om handen hebben construeren. Bied dan ook losse materialen aan zoals schelpen, knopen, 

kurken, enzovoorts.  

 

 

Veel speelplezier!!!!! 

 

 

Lieve groetjes, 

 

Anouk Brouns 

 

 

 

 

 

 
Anouk Brouns 

Onderwijsadviseur Jonge Kind 

a.brouns@edux.nl 

06-83441433 
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