
  Als mijn kind op een luchtkussen speelt… 

   … dan let ik op dat er altijd toezicht wordt gehouden. 

   … dan hou ik het maximale aantal kinderen in de gaten. 

     … dan let ik er op dat grote en kleine kinderen elkaar afwisselen. 

     … dan let ik op dat ze niet op de zijwanden klimmen. 

     … dan spreek ik kinderen aan als ze op het afstapje spelen. 

     … dan corrigeer ik kinderen die duiken of te wild spelen. 

     … dan let ik erop dat ze niet eten of drinken. 

     … dan kijk ik of iedereen z’n schoenen uitdoet. 

     … dan verbied ik scherpe voorwerpen. 

  

     Ik geef kinderen de ruimte om vrijuit te spelen 

     en treed alleen op waar nodig. 

      

     Zo hou ik het leuk! 
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