
Ontwikkelupdate

OPGROEIEN... 5 JAAR

Echt of niet echt
Veel kleuters van 5 jaar zijn geïnteresseerd 

in fantasieverhalen. Je kind denkt met een 

game mee, is op zoek naar uitdagingen en wil 

problemen kunnen oplossen. Maar ook fantasie- 

of sprookjesverhalen doen het goed. Veel kleuters 

houden van elfjes, draken, heksen en prinsen 

en prinsessen. Je kind kan zo opgaan in die 

fantasiewereld, dat die als echt wordt ervaren. 

Soms wordt je kind zelfs bang van plaatjes

en filmpjes.

Hoe begeleid je je kind daar 

het beste in? Lees meer

Kinderen houden van rennen, 

klimmen en ontdekken. Gelukkig 

maar, want veel bewegen is 

goed voor kinderen. Voor hun 

gewicht, hun conditie en hun 

weerstand. Afhankelijk van hoe 

je kind beweegt, wat hij doet, 

buiten of binnen of op een 

sportclub voor kleuters, traint je 

kleuter zijn spieren, worden de 

botten sterker en verbeteren ook 

het ademhalingssysteem en de 

bloedsomloop.

Echt leren zwemmen

Bewegen is fijn én gezond

Hoeveel 

beweging heeft 

je kind nodig?

Vanaf jonge leeftijd ontdekken kinderen hun 

seksualiteit. De kleuterperiode is echt een 

ontdekkingsfase. Kleuters begrijpen steeds 

beter wat de verschillen zijn tussen jongens en 

meisjes. Ze stellen vragen, zijn nieuwsgierig, 

bijvoorbeeld waar baby’s vandaan komen. 

Simpele, eerlijke antwoorden werken nu 

het best; te gedetailleerde en uitgebreide 

antwoorden begrijpen kleuters nog niet.

Jongetje/meisje

Het is goed om je kind vertrouwd te maken met water, te 

leren zwemmen. De beweging die kinderen zo krijgen is goed, 

maar ze leren ook zichzelf te redden, als ze in het water 

vallen.

Veel kinderen kunnen op 5-jarige leeftijd zwemmen leren en 

sommige al als ze 4 zijn. Bij 6-jarigen gaat het veel sneller. 

Dat komt niet alleen doordat ze geconcentreerder en beter 

instructies kunnen volgen, maar ook omdat de coördinatie dan 

beter is. Als je niet in een waterrijke omgeving woont, kun je 

dus overwegen wat later te beginnen met zwemlessen. Met vrij 

zwemmen kun je al wel je kind watervrij maken of houden.

Het ondernemen is begonnen.

Heb je ook zo’n heerlijk ondernemende kleuter? En komen er 

steeds meer dingen op je af waarbij je denkt: daar wil ik meer over 

weten? Je leest het hier!

Lust ik (nog) niet…
Je kleuter heeft inmiddels een eigen smaak 

en voorkeur voor eten. Daardoor lust je 

kind niet altijd wat jij aan eten voor hem 

klaarmaakt. Toch het bord leeg eten is niet 

altijd gemakkelijk voor een kind van deze 

leeftijd. Besteed er niet te veel aandacht aan. 

Laat je kind wel steeds een hapje proeven 

en geef een compliment als hij dit heeft 

geprobeerd. Bied op dat moment niets anders 

aan. En als je kind zegt: ‘dat lust ik niet’, kun 

je met een knipoog antwoorden: ‘dat lust je 

nú nog niet, maar dat komt nog’.

Zo verloopt de seksuele 

ontwikkeling

Handige tips om achter 

de hand te hebben!

Welk zwembad kies je?

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/basisschoolkind/ontwikkeling/verstandelijke-ontwikkeling/fantasie-en-werkelijkheid
https://www.groeigids.nl/groei-info/basisschoolkind/sport-en-beweging/gezondheid-en-bewegen
https://www.groeigids.nl/groei-info/basisschoolkind/sport-en-beweging/gezondheid-en-bewegen
https://www.groeigids.nl/groei-info/basisschoolkind/sport-en-beweging/gezondheid-en-bewegen
https://www.groeigids.nl/groei-info/basisschoolkind/ontwikkeling/veranderend-lichaam-en-prepuberteit/seksuele-ontwikkeling-6-9-jaar
https://www.groeigids.nl/groei-info/basisschoolkind/ontwikkeling/veranderend-lichaam-en-prepuberteit/seksuele-ontwikkeling-6-9-jaar
https://www.groeigids.nl/groei-info/basisschoolkind/gedrag/aan-tafel/eten
https://www.groeigids.nl/groei-info/basisschoolkind/sport-en-beweging/leren-zwemmen
https://www.nji.nl/coronavirus/veelgestelde-vragen-van-ouders-over-testen-en-quarantaine

