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Er was eens een prinsesje voor wie niets te dol was. Naast knoeperds van boeren en
knallen van scheten, vond ze het ook nog eens heerlijk om de hele dag vieze woordjes
als ‘poep’ en ‘pies’ en ‘kak’ en ‘drol’ te zeggen. De koning en de koningin waren ten einde
raad en zeiden: ‘We hebben dringend hulp nodig!’ Van een strenge schooljuf tot een
gezellige toiletjuffrouw, allemaal hadden ze goede raad voor de koninklijke ouders. Maar
echte hulp kwam er uiteindelijk uit onverwachte hoek …
Alle (groot)ouders zijn vast wel bekend met de vieze woordenfase van kleuters.
Wil JIJ! dit grappige boek winnen???
Post dan hier een handige/leuke tip over hoe je volgens jou het beste omgaat met die vieze
woordjes en WIN het boek.
Wij geven 3 boeken weg.

Anneke

wij laten vieze woordjes gewoon zoals ze zijn en zeggen wel blegh wat
zeg jij nou?! fase gaat vanzelf weer over
6 apr, 19:07

Martin en Ans

als mijn kinderen een vies woordje zeiden dan moesten ze hun mond
gaan spoelen dat is de eerste keren leuk maar als het vaak gebeurt is de
lol er zo af en stoppen ze er van eigens mee
6 apr, 20:38

Iris

ooh hilarisch!!! Nou kom maar op met die tips. Ik heb een kleutergroep
en regelmatig hoor ik deze woorden voorbij komen. Mijn zoontje van 3
heeft de lol nog niet ingezien van deze woordjes maar dat komt vast
nog wel. Negeren werkt meestal....
6 apr, 21:28

MOONA

Ik zeg maar altijd tegen mijn neefje, dat vieze woordjes alleen door
stoute kindjes worden gebruikt, en niet door de lieve kindjes , daarop
kreeg ik wel een keer de vraag of hij nou stout is of lief hahahhaa
7 apr, 10:21

Annemieke

Als er iets is wat kinderen aanspreekt dat zijn het wel de poep en plas
verhalen. Denk maar eens aan dat molletje die wil weten wie er op zijn
kop gepoept heeft. Ook dit boek zal ze zeker aanspreken !! Wat ik zelf
meestal doe is zeggen dat het niet netjes is om vieze woorden te zeggen.
Zolang ze het thuis zeggen is het niet zo erg maar als je ergens anders
bent dan is het soms wel genant en wat doe je dan ???? 7 apr, 12:36

Wendy

ik laat mijn zoontje heel vaak het vieze woordje herhalen; zeg het nog
eens, zeg het nog eens. dan is de lol er zo van af. 7 apr, 14:10

Jeanet

Wat een geweldig boek!
Iedereen die met kinderen werkt krijgt hiermee te maken hahaha!
Super! 7 apr, 15:02

Tammie

Gewoon een kwestie van niet laten weten dat het "vieze woorden" zijn.
Maar gewoon niet reageren, zoals je ook niet raar reageert als ze "neus"
zeggen. Een neus is ook niet vies, en waarom iets wat volkomen
natuurlijk zoals een "drol" wel dan? T hoort er toch allemaal bij? Dus
waarom zouden we onszelf verloochenen door datgene wat zo
natuurlijk is en de gewoonste zaak van de wereld ineens tot een taboe te
maken? Als het hele bewustzijn van taboe niet gecreeerd wordt, wordt
het ook veel minder aantrekkelijk om de hele tijd drol en kak te roepen.
Je hoort een kind immers ook niet de hele dag neus en oor roepen.
Omdat die woorden geen "lading" hebben. Dus laat die "lading" dan
ook achterwege als het kind poep roept. Ik denk dat je daar meer mee
bereikt dan door dingen te gaan verbieden. Succes! 7 apr, 17:55

gerry

Ik heb 2 kleinkinderen een is 3 jaar ik denk dat je er het beste niet op
kunt reageren,of als het erg wordt zeggen god dat is een leuk woord dan
is de lol er zovan af. 7 apr, 19:57

Clavis

Dank wederom voor jullie tips. Hier kunnen we allemaal wat aan
hebben. Het boek zelf staat vol met grappige tips Wendy's idee wordt
er zelfs in genoemd. Way the go Wendy! Jij krijgt als eerste het boek.
Daarnaast hebben we hebben gekozen voor de tip die al generaties mee
gaat en blijkbaar nog steeds werkt van Martin en Ans: Je mond spoelen
met zeep.
De laatste tip is de tip die vaker werd genoemd maar uitvoerig werd
onderbouwd door Tammy: gewoon negeren.
Graag zien we jullie adresgegevens tegemoet via de hyvesmail.
Jullie veel plezier met het boek en de andere vrienden bedankt voor het
meedenken en de goede tips!
Vriendelijk groetjes! gisteren, 16:52

Wendy

jeaaaaaah!!!

helmaal blij!!! gisteren, 16:56

Martin en Ans

geweldig lijkt mij een gaaf boek gisteren, 17:41

Tammie

JOEPIEEE DEEHEEEEE POEPIEEEE!!!!! lol TNX
gisteren, 18:10

Anneke

gefeliciteerd! gisteren, 19:28

