
Speelgoed van het jaar. 
Recensie; Globber My Free 5 in 1 
 
Getest door Martine (begeleider) 
 
Ik werk op de peutergroep en we mochten met de kinderen, de Globber My free 5 in 1 uitproberen en daar 
een recensie over schrijven. 
 
De kinderen vinden de Globber reuze interessant en wilden er al meteen op gaan zitten. Zonder dat wij iets 
moesten zeggen, wisten de kinderen al hoe ze op de Globber moesten gaan zitten dus dat geeft al aan dat 
hoe de Globber eruit ziet, het begrijpelijk is voor de kinderen. Je zult de Globber alleen buiten kunnen 
gebruiken omdat het best een enorm ding is, die voor binnen al te groot zou zijn. Het is jammer dat het zo 
groot is omdat de kinderen elkaar dan niet voort kunnen duwen, wij als begeleiders zouden altijd erachter 
moeten staan. Verder merkte ik dat het sturen best lastig is, de kinderen moeten echt naar een kant hellen, 
wil je kunnen sturen. De kinderen vinden dat best spannend omdat ze het idee hebben dat ze dan gaan 
vallen, ze zetten meteen uit reactie hun voeten op de grond. Het is wel fijn dat kinderen die nog niet 
helemaal zelfstandig kunnen fietsen wel het idee hebben dat ze op deze manier zonder zijwieltjes kunnen 
fietsen, geeft ze zelfvertrouwen!  
  
Voordelen van de Globber My Free 5 in 1, is dat de kinderen zelfvertrouwen krijgen omdat ze het gevoel 
hebben, dat ze kunnen fietsen zonder zijwieltjes. Nog voordeel is dat hoe de Globber eruit ziet, de kinderen 
weten hoe ze er erop moeten gaan zitten.  
 
Nadelen van de Globber My Free 5 in 1, het is best een groot ding dus je zult hem alleen maar buiten 
kunnen gebruiken en doordat de Globber zo zwaar is, is het lastig te besturen. 
 
 

Speelgoed van het jaar – Globber My Free in 1 

Getest door Laura (begeleider)  

Als begeleider van de Jonge Peutergroep heb ik tijdens het buitenspelen de Globber uitgetest. Het 

duurde even voordat wij als begeleiding door hadden hoe je goed kon sturen met de Globber 

terwijl er voorop een kind zit. Dit zou een stuk makkelijker moeten zijn. Je moet de Globber nu 

best ver naar de zijkant hellen om een goede bocht te kunnen maken. Voor sommige kinderen is 

dit best eng omdat ze het gevoel krijgen er af te vallen waardoor ze gelijk hun voeten aan de grond 

zetten.  

Voor de kinderen die zelf nog niet goed kunnen trappen op een gewone driewieler is de Globber 

erg leuk. Ze kunnen nu toch het gevoel van fietsen ervaren terwijl wij als begeleiders ze rond 

duwen. De kinderen vonden het dan ook erg leuk om voorop te zitten en hard rond te rijden. De 

Globber is echter wel te gevaarlijk om zonder volwassenen te laten gebruiken. Wanneer de 

kinderen elkaar gaan voortduwen is het te instabiel en vallen ze snel om, ook kunnen ze dan niet 

sturen en botsen ze al gauw. Het zou leuk zijn als er ook een optie was dat het kind voorop zelf 

mee kan sturen.  

Nadelen van de Globber zijn dus dat hij enkel met hulp van volwassenen te gebruiken is. Het te 

gevaarlijk is om de weg mee op te gaan, vanwege het lastige sturen en de instabiliteit voor het 

kind. Hierdoor kunnen we hem enkel op het speelplein gebruiken. Alleen de kleine kinderen 

kunnen erop want grotere kinderen kunnen hun benen kwijt, dit zou op te lossen zijn door hem 

verstelbaar te maken.  



Voordelen van de Globber zijn dat nu ook de kinderen die nog moeite hebben met trappen het 

gevoel van fietsen kunnen ervaren en op deze manier ook mee kunnen doen met de rest. Positief 

is ook dat het materiaal duurzaam is en dus lang mee kan gaan op het kinderdagverblijf. Tevens 

ziet hij er aantrekkelijk en uitdagend uit voor de kinderen. Met een bepaalde groep kinderen 

zullen we hem dus zeker gaan gebruiken en veel plezier aan beleven. 

 

Speelgoed van het jaar.  

 

Wat leuk dat ik dit verslag mag schrijven.  

Als leidster op verschillende groepen van verschillende leeftijden is het speelgoed voor mij erg belangrijk. De kinderen 

kunnen zich op een speelse manier ontwikkelen, wat heel erg belangrijk is. Maar ik vind het het fijnst wanneer een 

kind zich ontspannend kan vermaken.  

Ik mag in dit verslag het Nijntje dobbelspel beschrijven. Dit een heel fijn spel voor de ontwikkeling van de kinderen die 

zich voorbereiden op de basisschool. Het is een leuk en aantrekkelijk spel voor de kinderen. De kleuren zijn 

afwisselend en aantrekkelijk van elkaar.  

De kinderen gingen snel aan het spelen. De beschrijven was wat lastig te ontcijferen, maar in eigen taal goed uit 

kunnen leggen hoe het werkte. De kinderen hadden er veel zin in en waren meteen geboeid. Echter was de 

langzaamste stand nog steeds veel te snel voor de kinderen. Ze krijgen erg weinig tijd om hun plaatje te pakken. Dan 

gaan de dobbelstenen al snel weer verder dansen. Dit is erg jammer en frustrerend voor de kinderen zelf. Het 

materiaal van de dobbelstenen zelf mag van mij wat steviger. Ze zijn van erg licht materiaal gemaakt en dat baart me 

eigenlijk wat zorgen. Ze gaan op deze manier snel kapot en dat is zonde van het spel. Een wat steviger materiaal zou 

hier wat beter van pas komen. Wat in mij op kwam tijdens het spel is dat een leuk Nijntje liedje tijdens het dansen van 

de dobbelstenen erg leuk zou zijn. Zo maak je het nog aantrekkelijker voor de kinderen.  

Maar kortom ben ik tevreden over het Nijntje dobbelspel. De kinderen vinden het erg leuk en zijn op deze speelse 

manier toch interactief bezig! Erg leuk!  

 

Groetjes Miriam 

 

Toet toet auto ruimtestation : 

 

De kinderen merken meteen dat er iets nieuws op de groep staat, de felle kleuren en muziek zorgen direct 

voor aandacht. 

 

Het in elkaar zetten gaat gemakkelijk maar we merken dat het niet al te stevig staat. 

Vooral de onderdelen die uitsteken, zoals de autobaan lijken erg instabiel. 

De grove en fijne motoriek worden beide gestimuleerd doordat de raket omhoog en omlaag gaat, de zon 

en de sterren rond draaien, de auto's over allerlei banen kunnen rijden en er knopjes zijn voor geluid en 

licht. 

Er is veel te doen en de aandacht blijft lang aanwezig bij dit speelgoed. 

Uit eigen ervaring weet ik dat je andere  

Toet Toet Auto’s speelsets kunt combineren en op elkaar kunt aansluiten waardoor je steeds meer kan 

uitbreiden en het speelplezier oneindig lijkt. 

Het toet toet auto ruimtestation is vanuit meerdere kanten te spelen, vooral met veel kinderen op de groep 

vinden wij het belangrijk dat het niet maar 1 kant op wijst. 

Kinderen kunnen hierdoor naast elkaar of tegenover elkaar samen spelen. 

Doordat er intensief mee wordt gespeeld is het belangrijk dat het gemakkelijk schoongemaakt kan worden. 

Doordat het eenvoudig in en uit elkaar kan is schoonmaken goed en snel gebeurd. 



De hele set is makkelijk op te bergen, je haalt de onderdelen weer van elkaar af en het gaat netjes in een 

opbergkist. 

Ik zou dit speelgoed zeker willen behouden op de groep van dreumes en peuters. 

 

Stefanie  

 

Ik ben Kim Polman. Ik werk op de dreumesgroep bij kinderdagverblijf het Elfenbosch. De kinderen 

op mijn groep hebben de leeftijd van 1 tot 2 jaar. Wij mochten de Activity garden en het V tech toet 

toet Ruimtestation testen.  

De kinderen vinden de Activity garden helemaal geweldig. Ze kunnen eraan hangen, ze zitten erop 

kortom veel klimplezier! De mooie verschillende kleuren lichtjes en geluiden zijn ook erg 

interessant. Het lijkt soms wel op een mini disco! Het nadeel is wel dat ze er mee gaan lopen en dat 

het toestel dus telkens verschoven word door de kinderen. De klep van de brievenbus konden de 

kinderen er vrij makkelijk aftrekken. Ik vind dit speelgoed goed bij de leefdtijd van een dreumes 

passen. Wij zijn er ontzettend blij mee.  

Het Toet toet Ruimtestation past daarintegen niet echt in die leefdtijdscategorie. De kinderen 

vonden het uiteraard erg interessant. Vooral dat ze de raket zelf kunnen lanceren. Doordat dit 

speelgoed op poten staat, word het erg instabiel. De kinderen van deze leefdtijd kunnen hier nog 

niet zo goed mee omgaan. Er word wild aangetrokken en dit is zonde van het speelgoed.  

Ik hoop dat u wat heeft aan deze beoordeling.  

M.V.G  

Kim Polman  

 

Mijn dochter van drie jaar is helemaal weg van het toet toet ruimtestation. Ze speelt er het liefst iedere dag 

mee wanneer ze op de opvang is. Dit kan natuurlijk niet altijd omdat andere kinderen er ook graag mee 

willen spelen. Daarom had ze bedacht dat ze Sinterklaas om een eigen toet toet ruimtestation gaat vragen! 

 

Met vriendelijke groet, 

Maartje Budel 

 

Speelgoed van het jaar:  

Hallo, ik ben Jolanda, de moeder van Lenn en Jinthe. Mijn jongste zoon Lenn (2 jaar 4 mnd) 

bezoekt het dagverblijf en mijn dochter Jinthe (4 jaar 6 mnd) gaat inmiddels al naar school.  

Vanuit het dagverblijf kwam de vraag of wij het speelgoed een weekend wilden testen. Zo gezegd, 

zo gedaan.  

Hierbij mijn beoordeling van het speelgoed:  



* V tech ruimtestation. De interesse van mijn zoon was meteen gewekt. Het speelgoed ziet er 

aantrekkelijk uit door de felle kleurtjes. Door de geluidjes en het lichtje in het ruimteschip, nog 

meer aantrekkingskracht. Hij heeft ermee gespeeld en vermaakt zich hier dan ook goed mee. 

Aangezien Lenn nog wel eens wat lomp kan zijn, vind ik het wel een nadeel dat er van die dunne 

steunpilaren onderzitten, waardoor hij nog wel eens uit elkaar gaat. Als ik iets vanuit mijzelf over 

het speelgoed moet zeggen, vind ik het thema Ruimtevaart niet zo aansluiten op de belevingswereld 

van mijn kind. Thuis hebben we de V tech autogarage, deze vind ik veel beter bij de 

belevingswereld van mijn kind passen. Ook vind ik het jammer dat er maar een ruimteschip bijzit, 

dat hadden er best twee mogen zijn. Wel is het prettig dat de voertuigen een aan/uit knopje hebben, 

zodat je hem uit kunt zetten en er ook zonder geluid gespeeld kan worden.  

* Activity garden. Ook dit speelgoed mochten we testen. Wel wat lastig mee te nemen door de 

grootte van het speelgoed. Ook hier weer felle, kleuren, disco lichtjes en muziek. Dat trekt een kind 

wel aan. Direct nadat het speelgoed in de woonkamer stond, werd er druk mee gespeeld. Het deurtje 

open en dichtdoen, aanbellen, de vormen en balletjes gebruiken, het was allemaal een groot feest. 

Hij is er dan ook erg druk mee bezig geweest. Het klepje van de brievenbus is alleen niet sterk 

genoeg en was er direct af. Als ik hem er dan weer op klikte, was hij er snel weer vanaf, dus deze er 

maar af gelaten. Vanuit mijzelf bekeken leuk speelgoed, voor op het dagverblijf. Zelf zou ik het 

speelgoed niet kopen, omdat het een redelijk groot ding is en niet makkelijk weg te zetten is. Mijn 

oudste dochter vond de activity garden ook erg leuk!  

Ik hoop dat u iets heeft aan deze beoordeling.  

Vriendelijke groet, 

Jolanda  

 

Verslag pedagogisch medewerker babygroep.  
Speelgoed van het jaar: Mijn Woezel en mijn Pip  
 

Woezel trekt veel aandacht bij de baby’s op de groep. Zowel positief maar 

ook negatief.  
Zodra hij gaat bewegen en zingen kijken de meeste kinderen direct naar 
Woezel. Een aantal kunnen er om lachen of proberen erachter aan te 
schuiven of kruipen. Vooral de kwispelende  
staart trekt de aandacht. Deze wordt vaak vastgepakt waardoor Woezel niet 
verder kan met lopen.  
Een paar kinderen vinden Woezel erg spannend en weten niet zo goed wat 
het is. Ze ervaren het niet als iets leuks om mee te spelen of er naar te kijken. 
Ze reageren door te huilen  
of schrikken en kruipen snel weg. Zodra Woezel weer in het  
zicht is begint het huilen weer.  
Woezel is voor een babygroep niet geschikt omdat de kinderen het niet 
snappen. Je moet ook continue Woezel een duw geven om hem aan de praat 
te krijgen.  

Hij loopt te kort en het muziekje is snel voorbij. Baby’s zijn dan snel 

uitgespeeld omdat Woezel weer stil valt. Voor wat oudere kinderen zou 
Woezel leuker zijn.  
 


