
Ontwikkelupdate

OPGROEIEN... 3 JAAR

Peuters bewegen graag, ze 

kunnen lekker hun energie kwijt 

in rennen, klimmen en klauteren. 

Zo leren ze hun lichaam steeds 

beter gebruiken. Ook leren ze 

nieuwe bewegingen en worden 

ze lichamelijk zeker van zichzelf. 

Je kunt ze hiermee helpen door 

bijvoorbeeld samen naar de 

speeltuin te lopen en de buggy 

thuis te laten. Je kunt ook kijken of 

er peutergym of peuterzwemmen in 

jullie omgeving is. Een loopfietsje 

met twee wielen ter voorbereiding 

op het echte fietsen is nu ook reuze 

spannend.

Ik ben bang…

Lekker klimmen 
en klauteren

Geef je kind lekker de 

ruimte. Lees meer

De meeste kinderen zijn eerst overdag zindelijk 

voordat ze ’s nachts droog zijn. Een goede tip is 

om de luier gewoon thuis eens niet om te doen, 

maar alleen een broekje aan te trekken. Zo voelt 

je kind wat er gebeurt. Dit versnelt het zindelijk 

worden meestal. Lukt het dan om een plasje op 

het potje te doen, dan zijn kinderen heel trots 

als ze bijvoorbeeld een mooie sticker krijgen. Als 

de zindelijkheidstraining niet lukt is dit helemaal 

niet erg, wacht dan nog even en probeer het 

later opnieuw. Elk kind is namelijk anders!

Zindelijk?
Er zit een krokodil onder mijn bed, mama! Driejarigen 

kunnen last krijgen van fantasie-angst. Dat hoort bij hun 

ontwikkeling. Als je de angst van je kind serieus neemt

en de krokodillen samen even wegjaagt, voelt je kind zich 

meestal snel weer veilig en verdwijnt de angst vanzelf.

Als je merkt de angst steeds erger wordt, neem dan contact 

op met de jeugdgezondheidszorg.

Nu je peuter zich meer bewust 

wordt van zichzelf, kan je kind 

ook ineens verlegen worden in 

onbekende situaties. Je peuter 

kruipt weg of zegt ineens niets 

meer. Dat is heel normaal, je kind 

heeft even tijd nodig om zich 

vertrouwd en veilig in nieuwe 

situaties te voelen.

Ineens kan je kind zelf zijn jas 

aantrekken. Leuk! Goed voor de 

ontwikkeling en zelfstandigheid 

van kinderen om dit te stimuleren. 

Natuurlijk gaat het nog weleens 

fout. Kinderen van deze leeftijd zien 

het bijvoorbeeld niet altijd als het 

jasje binnenstebuiten zit. Gewoon 

het jasje even goed doen en je 

kind prijzen. Daar krijgt je kind 

zelfvertrouwen van.

Veilig achter 
papa of mama

Zelluf doen!

Je kunt nog meer doen voor 

een gezonde sociaal-emotionele 

ontwikkeling, lees het hier.

Meer leuke tips over leren 

aankleden?

Genieten van je peuter

Je kind groeit snel, leert steeds beter bewegen 

en praten. Wat gaat die ontwikkeling nu hard!

Welke school kies je?

Je kind heeft nu ongeveer de leeftijd waarop het 

goed is om op zoek te gaan naar een school die 

bij hem past. De meeste kinderen gaan met 4 

jaar naar groep 1 van de basisschool. Bereid je 

goed voor op je keuze, want de school speelt 

een belangrijke rol in de opvoeding van je kind.

Meer tips over 

zindelijkheidstraining 

lees je hier

Meer informatie over angst 

bij jonge kinderen…

Zo maak je een 

goede schoolkeuze

Heb je vragen over onderwerpen uit deze nieuwsbrief of over 

de ontwikkeling en groei van je kind? Neem contact op met 

de jeugdgezondheidszorg bij jou in de buurt.

Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op 

ggdbzo.nl/mijn-kind of contact opnemen 

via 088 0031 414

Vragen? 
Neem contact op!

GGD Brabant-Zuidoost

Postbus 8684

5605 KR Eindhoven

ggdbzo.nl/mijn-kind @ggdbzo

  @ggdbzo

Scientific research shows that breast milk  
provides optimal nutrition for babies.  
The mother also benefits from breastfeeding.

Practical and informative
Breastfeeding is very natural but  
in practice may be slightly more  
difficult. During this session,  
we will inform you about different 
ways of latching on the breast and 
breast pumping so that you and 
your baby can make a good start.

For who?
For pregnant women and parents 
who want to make a good start
with breastfeeding and can use 
some (practical) tips.

Costs
If you live in Southeast-Brabant, 
we offer our session free of  
charge. If not, the information 
session costs €20,-.

Where and when?
The session takes about 2 hours. 
Check our course schedule for 
the dates and locations of the 
sessions:

Sign up 
Sign up on our website (see the 
link above or scan the QR-code). 
Or call 088 0031 414. 
 
Questions?
Please contact the secretariat  
of team youth healthcare by  
telephone 088 0031 414.

Scan the  
QR-code

Or visit our website: 
ggdbzo.nl/%D1%81ursus/
themabijeenkomst-
borstvoeding

GGD Brabant-Zuidoost 
Postbus 8684, 5605 KR Eindhoven
jgz.ggdbzo.nl

Corona kan vragen oproepen bij ouders en 

kinderen. We kunnen ons goed voorstellen dat 

je vragen hebt over het coronavirus en hoe je 

hiermee omgaat als je kinderen hebt.

Corona

Hier vind je informatie 

en ook tips.

https://www.groeigids.nl/groei-info/peuter/ontwikkeling/motoriek/ontwikkeling-motoriek
https://www.groeigids.nl/groei-info/peuter/ontwikkeling/sociaal-emotionele-ontwikkeling/verlegenheid
https://www.groeigids.nl/groei-info/peuter/ontwikkeling/motoriek/leren-aankleden
https://www.ggdbzo.nl/app/uploads/sites/2/2022/04/FolderZindelijkheid-def.pdf?mtm_campaign=Zindelijkheid&mtm_source=JGZ-ontwikkelupdate&mtm_content=Zindelijkheid%20ontwikkelupdate%203%20jaar
https://www.groeigids.nl/groei-info/peuter/ontwikkeling/sociaal-emotionele-ontwikkeling
https://www.groeigids.nl/groei-info/basisschoolkind/school
https://www.nji.nl/coronavirus/veelgestelde-vragen-van-ouders-over-testen-en-quarantaine

