
Wedstrijd op Facebook van Clavis: 5 april 2011: 3 ex. De PPP te winnen

Alle (groot)ouders zijn vast wel bekend met de vieze woordenfase van kleuters. Post hier een  
handige/leuke tip over hoe je volgens jou best omgaat met die vieze woordjes en win het boek  
'De poep- en piesprinses' (vanaf 4 jaar). Wij maken morgen 3 winnaars bekend.
..
22 uur geleden · Delen.

Tamara Goossens -Je spreekt heel duidelijk met hem af om welke woorden het gaat: maak een 
lijst en zeg dat daar woorden bij kunnen komen maar vraag jezelf ook af of er woorden zijn 
die je door de vingers kan zien en negeren.
Leg de regels uit: hij gebruikt... de woorden van de lijst niet meer in huis en in jouw nabijheid 
(de rest kun je toch niet controleren en het gaat erom dat hij zich leert beheersen). Praat met 
hem over alternatieve woorden, bijvoorbeeld om zijn boosheid te uiten.
-Als hij dat een hele dag volhoudt krijgt hij een sticker, een stempel of bijvoorbeeld een 
smiley die je op een kaart met vakjes voor de dagen van de week plakt.
-Als hij twee stickers heeft krijgt hij een beloning in de vorm van aandacht je gaat iets met 
hem doen wat hij leuk vindt, een spelletje samen, een boekje lezen, een tekening maken met 
jou... later moet hij meer stickers o.i.d. sparen om een beloning te krijgen maar als hij 
bijvoorbeeld zeven dagen geen vieze woorden gebruikt kun je iets groters met hem gaan doen 
(naar het zwembad, naar de film). Als het vieze woordengebruik oke is, wat jouw betreft kan 
de kaart weg maar geef je hem noch wel complimenten voor het gewoon vragen en praten en 
doe je af en toe nog iets leuks met hem omdat hij het zo goed doet.
-Als hij de woorden toch gebruikt zeg je dat je die woorden niet wil horen en zet je hem even 
stil op een stoel of op de grond op een plek waar dat kan (twee minuten waarin hij stil moet 
zijn, anders gaan de twee minuten nog niet in). Bespreek dit ook van te voren met hem, dat je 
dit gaat doen en oefen eventueel even. Na die twee minuten stil zitten van hem zeg je dat hij 
goed stil geweest is en dat hij weer kan gaan spelen (of iets anders doen).Lees verder

22 uur geleden.Kim Van Mogh hebben daar met onze 4 kindjes (tussen 21m en bijna 8 j) 
weinig last van. Als er toch eens praat uitkomt dat we liever niet horen, zeggen we steeds 
"nette jongens zeggen niet ... maar ..." we verbeteren hun taalgebruik maar maken er ook geen 
drama van.

21 uur geleden.Hilde Vermeersch 
1. Gewoon negeren, meestal willen ze enkel jouw reactie op 'vieze' woorden testen
2. Vraag je kind eens: wat bedoel je daarmee? Wat betekent dat? Eens ze dat weten is het 
'magisch onbekende', en de lol er af!
3. Misschien wel de belangrijkste tip: geef zelf het goede voorbeeld!Lees verder

21 uur geleden.Kim Van Mogh bij dialectklanken lachen we er eens mee en verbeteren de 
kindjes zichzelf al snel. bv x "zee" ipv "zei", zeggen wij dan 'de zee is aan het strand, maar x 
zei vast iets anders'

21 uur geleden.Nelly Vander Beeken bij engelse scheldwoorden vragen we hen wat ze 
betekenen; als ze het niet weten,lachen we en zeggen ; als je niet weet wat je zegt waarom zeg 
je dan zoiets :-)

21 uur geleden.Veerle Hennaert In de klas hebben we daar soms ook wel eens last van. 
Meestal zeg ik dan. 'Ik zal je mond eens moeten wassen met zeep om die vieze woordjes weg 



te wassen' en heel vaak zeggen ze dan geen vieze woordjes meer. Gelukkig heb ik de zeep 
nog nooit moeten gebruiken :-)

21 uur geleden · 2 personenLaden....Nicole Vermeer aan tafel laten zitten en het 100 keer 
laten zeggen dan is de lol er zeker vanaf! en zal het kind het niet vaak meer zeggen! bij 
jongere die steeds broodje poep zeggen hebben we wel eens van "natte" peperkoek een drol 
gemaakt en die op een broodje gelegd en alle kinderen die het woord poep gebruikte mochten 
een hapje van het broodje poep eten! heel de dag geen poep gehoord.. paardenmiddel..

21 uur geleden.Katrien Van Haver Wij zeggen steeds opnieuw: Als je moet plassen of kaka 
doen dan moet je naar toilet!

21 uur geleden.Inge Huybrechts 'En weet je ook wat dat wil zeggen?' waarop meestal een 
negatief antwoord volgt is gewoonlijk voldoende. Wanneer ze een lelijk woord herhalen dat je 
zelf hebt gezegd, kom je er natuurlijk niet zo gemakkelijk vanaf... ;-)

20 uur geleden.Tamara Vandeplas Bij ons in de creche zit een grote Bumba pop.wanneer de 
kindjes een vies woordje zeggen of iets stouts doen,zeggen we: 'Pas maar op want Bumba 
hoort het en vind dat helemaal niet leuk.' Je moet eens zien hoe snel dat werkt want Bumba is 
hun dikke vriend :)

18 uur geleden.Evelien Van Haver "..oeioei...mijn oren kriebelen...wat hoor ik daar ? " dan 
beginnen de kleuters stilletjes te lachen ..." juf haar oren kriebelen " en zijn ze direct hun 
woordjes vergeten...

18 uur geleden.Liesbeth Strubbe alias tante Liesbeth: meestal zeg ik "oeioei, wat hoor ik 
daar?". Zelf vind ik het soms ook wel grappig. De manier waarop ze zegt "Ik heef een 
scheetje gelaten" en dat terwijl ze haar neus dichtknijpt, met haar hand wappert en zegt "Het 
stinkt". Het is soms zo onschuldig.

8 uur geleden.Moona Sehgal Mijn zus, laat haar zoon steeds zijn tanden poetsen als hij rare 
woorden zegt,hij heeft het een week gedaan en als resultaat dat hij een super schoon gebit 
heeft haha

6 uur geleden.Ester van Wylick Mijn zoontje van 4 zegt sinds hij op school zit voor alles poep 
en heeft de grootste lol. Dan kijken we hem aan en zeggen dat kan toch niet. En dan moet hij 
enorm lachen zegt hij elke keer: ja dat is gek... en vies en moet hij weer lachen. Hij weet heel 
goed van zichzelf dat het een vies woordje is wat hij eigenlijk niet mag gebruiken en het 
nieuwtje is er nu ook wel een beetje vanaf. We hebben alle varianten denk ik al wel gehad.

2 uur geleden.Marja Vabree Ik reageer er niet op en als ze ermee doorgaan vertel ik ze dat er 
toch helemaal niks aan is? Het is heel gewoon, iedereen doet het en het is vies. Dan gaan we 
verder met iets anders en vergeten ze het snel.

ongeveer een uur geleden.Clavis Uitgeverij Bedankt iedereen voor de tips! Kim van Mogh, 
Nicole Vermeer en Hilde Vermeersch winnen het boek 'De poep- en piesprinses' (check jullie 
facebook-mailbox). Je vindt dit prentenboek ook in de boekhandel.

1 week later.Kim van Mogh Bedankt Clavis! onze kindjes vinden het een heel leuk boek!

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000425712782

