
 

 

EarlyBird   06 21 429 897   www.earlybirdie.nl 

Postadres: Molenmeesterstraat 27, 2645 MB Delfgauw 

Benny’s Playground 
Een geweldige kans om peuters Engels te leren 

 

Benny’s Playground is een Engelstalig activiteitenprogramma voor peuters dat volledig aansluit bij de 

belevingswereld van jonge kinderen. Het programma is gebaseerd op de natuurlijke taalverwerving en 

gericht op begrijpen, spreken en interactie. 

Vroeg Engels 

Peuters leren spelenderwijs. Ze spelen met taal, met klanken, woorden en zinnen. Zonder dat ze zich 

daar bewust van zijn groeit hun woordenschat snel. De oren van het heel jonge kind staan wagenwijd 

open voor de klanken van een andere taal. Met het programma Benny’s Playground maken wij gebruik 

van deze zeer ontvankelijke fase voor taalverwerving. 

Opbouw van het programma 

In het programma Benny’s Playground ligt de nadruk op de verwerving van de basiswoordenschat. De 

woorden verwijzen naar de dagelijkse gebeurtenissen en dingen waar peuters mee bezig zijn. De 

activiteiten zijn thematisch opgebouwd en draaien allemaal om Benny, de handpop. Benny spreekt en 

verstaat alleen maar Engels en hij moedigt de kinderen aan om dit ook te doen. Voor de kinderen is de 

aanwezigheid van Benny het moment om van het Nederlands over te schakelen naar het Engels. De 

duur van de activiteiten is vanwege de beperkte aandacht van jonge kinderen maximaal 20 minuten. 

De activiteiten worden vijf keer in de week herhaald, zodat alle kinderen de woorden minstens twee 

keer per week aangeboden krijgen. 
 

Benny’s Playground is opgebouwd uit zeven basisthema’s: 
 

Starter: Hello Benny 

1. Benny’s Colours 

2. Play With Me 

3. Look At Me 

4. Get Dressed 

5. Benny's Animal Friends 

6. Let’s Eat 

 

Op het online portal van EarlyBird vind je de handleiding en aanvullende activiteiten om feestdagen te 

behandelen, zoals verjaardagen, Kerstmis, Pasen en Sinterklaas. Daarnaast vind je op het portal 

thematische activiteiten over bijvoorbeeld ziek zijn, het weer en Benny's familie. Ook aan de verticale 

groepen is gedacht. Door middel van speciale baby & toddler activities worden de allerjongsten 

betrokken bij de activiteiten van Benny. 

http://www.earlybirdie.nl/portal
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Doelstellingen van het programma 

Het doel van het programma is Engelstalige activiteiten aan te bieden, zodat de kinderen al op jonge 

leeftijd worden blootgesteld aan het Engels. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
 

• er wordt eenvoudige taal gebruikt die veel wordt herhaald; 

• de activiteiten zijn gericht op het vermogen van het kind om te imiteren, om kinderen 

succeservaringen op te laten doen en communicatie uit te lokken; 

• de dagelijkse routines vormen de basis voor de activiteiten; 

• door leuke activiteiten uit te voeren, wordt de motivatie van de kinderen bevorderd; 

• Benny geeft kinderen vertrouwen, zodat zij een vreemde taal durven te spreken. 

Dagelijkse routines 

De activiteiten in Benny’s Playground zijn opgebouwd rondom snack time. Door iedere dag op 

hetzelfde tijdstip dezelfde taal voor dezelfde routines te gebruiken raken de kinderen vertrouwd met 

nieuwe woorden en uitdrukkingen. Zij kunnen klanken aan voorwerpen koppelen en zij kunnen 

voorspellen wat de volwassene gaat doen omdat dit elke keer gebeurt. 

English corner en materiaal 

Op de groep wordt een zogenaamde English corner ingericht. Hierin staat een boom met afbeeldingen 

van de kernwoorden die Benny gebruikt. Deze boom speelt een centrale rol in de activiteiten. De 

kernwoorden komen altijd terug in de activiteiten, zodat de kinderen een directe link hebben met wat 

ze kunnen zien, horen, aanraken of voelen. 
 

Bij het programma hoort het prentenboek Benny climbs a tree en er wordt gebruik gemaakt van 

bestaande prentenboeken van auteurs zoals Eric Carle, Eric Hall en Lucy Cousins. Het voorlezen is een 

belangrijk onderdeel van het programma. Ook wordt er veel gezongen en veel spelletjes gespeeld. De 

liedjes die gebruikt worden zijn vaak bekend en zeer eenvoudig. 

Betrokkenheid van ouders 

Om het programma succesvol uit te kunnen voeren is een positieve houding van ouders ten opzichte 

van het leren van een vreemde taal heel belangrijk. Het bevordert het zelfvertrouwen van het kind in 

het spreken van de taal en zijn motivatie voor het leren van de taal. Om ouders bij het programma te 

betrekken zijn ouderbrieven beschikbaar op het portal van EarlyBird. Deze brieven leggen uit wie 

Benny is en geven informatie over het thema. Er staan opdrachten en liedjes in die de ouders thuis 

met de kinderen kunnen doen. Ouders kunnen ook via EarlyBird het prentenboek Benny climbs a tree 

bestellen om aan hun kind voor te lezen. 
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Lidmaatschap 

Starten met Benny's Playground kan door lid te worden van EarlyBird. Tot het lidmaatschap behoort: 
 

• Toegang tot het online EarlyBird-portal. Hier vind je de handleiding van het programma Benny's 

Playground, met daarin alle basisactiviteiten behorende bij de thema’s van het programma en 

aanvullende thematische activiteiten (bijvoorbeeld voor Sinterklaas en Kerst), activiteiten voor 

baby's en dreumesen, ouderbrieven om ouders te informeren, rapportageformulieren en meer. 

• Gratis deelname aan studiemiddagen voor leden. 

• Korting op geselecteerde prentenboeken bij Practicum Educatief. 
 

Naast het lidmaatschap moet (eenmalig) een aantal materialen worden aangeschaft om met Benny's 

Playground te kunnen starten: de handpop Benny, de boom en een aantal prentenboeken die 

aansluiten bij de basisthema’s van het programma. Deze materialen zijn niet inbegrepen in het 

lidmaatschap. Op het EarlyBird-portal vind je waar je deze materialen kunt bestellen. 

Nascholing en begeleiding 

Om een goede start met het programma te maken bieden wij een cursus Aan de slag met Benny's 

Playground aan. In deze cursus leren pedagogisch medewerkers omgaan met het programma en leren 

de principes van het aanbieden van een vreemde taal aan jonge kinderen. Andere mogelijkheden van 

begeleiding zijn onder andere een introductiecursus, oudervoorlichting, coaching voor pedagogisch 

medewerkers op de werkvloer en visitaties voor een traject tot het kwaliteitskeurmerk. 

Contact 

Elk kinderdagverblijf of peuterspeelzaal is anders en de wensen en behoeften verschillen dus ook. 

Daarom kun je kiezen wat voor ondersteuning je bij ons afneemt. Neem voor meer informatie contact 

met ons op via bennysplayground@earlybirdie .nl  of 06 308 888 95. 

mailto:bennysplayground@earlybirdie.nl

