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Creatief klei

DE INZET VAN KLEI

Hoe leuk is het wanneer je bijvoorbeeld voor een taal- 
of rekenles klei gebruikt? Want wat je al doende leert 
onthoud je beter. En vergis je niet, ook voor de ou-
dere kinderen kan klei heel effectief ingezet worden. 
Vraag jezelf af welke klei het meest geschikt is voor 
de activiteit die jij met de kinderen wilt gaan doen. 

Welke emmer klei staat bij jou in de klas? Grote kans 
dat dit de Creall Therm Junior is. Een goede bekende 
op veel scholen, kinderdagverblijven en peuterspeel-
zalen en al meer dan 50 jaar een favoriet in het klei 
assortiment. Toch is deze favoriet niet geschikt voor 
het jonge kind. Belangrijk in de aanschaf van klei is 
dat je de kleisoort afstemt op de handkracht van het 
kind in die leeftijdscategorie. 

Duurzaam en veilig!
Kinderen zijn de toekomst. Om die toekomst veilig  

te stellen, moeten we allemaal een steentje bijdragen  
voor een duurzaam milieu. Creall maakt klei op  

een milieubewuste manier, ‘gewoon’ hier, in Nederland. 

Creall Happy Ingredients 
Maar wanneer het om (school)kinderen gaat, 

 is duurzaamheid niet het enige dat belangrijk is. Kinderen 
moeten veilig kunnen spelen en leren met de producten die 

wij bieden. De producten van Creall voldoen altijd aan  
de strengste Europese wetgeving voor veiligheid, gezondheid 
en milieu. Maar ze gaan nog een stapje verder. Hun nieuwste 

lijn producten is sinds dit jaar conserveermiddelvrij. 

Waarom conserveermiddelvrij? Sommige kinderen  
hebben last van huidirritaties of -allergieën wanneer ze  

in contact komen met verf en/of klei. Dat kan komen door  
de conserveermiddelen in die producten. Om kinderen  

zorgeloos te kunnen laten spelen en leren hebben we de  
conserveermiddelvrije klei opgenomen in ons assortiment.     

    Gebruik je 
         de juiste klei 
in de klas?

Ben je ook vaak bezig met het opwarmen en kneden  
van alle stukjes klei voordat de kinderen ermee aan de slag  
kunnen? Te harde klei. Dat komt nog wel eens voor. 
Maar gebruiken we wel de juiste klei?
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Creall 
Mini Silky

Voor jonge kinderen is ‘spelen’ met 
klei een mooie voorbereiding op 
het schoolse leren. In deze fase 
is bijvoorbeeld symmetrie in het 
bewegen erg belangrijk. Het rol-
len van klei is een typische grove 
motorische beweging die de sym-
metrische ontwikkelingsfase sti-
muleert. Je kunt je voorstellen dat 
het belangrijk is dat de handkracht 
van het jonge kind goed afgestemd 
moet worden op de te gebruiken 
klei. Alles draait om het ‘ervaren’ 
van het materiaal en wat je ermee 
kunt. De Creall Mini Silky Soft is 
een zachtblijvende en zeer gemak-
kelijk te kneden kleisoort. Perfect 
voor het jonge kind. 

Creall 
Super Soft

In deze leeftijdsfase kun je klei heel 
gemakkelijk inzetten als effectief 
lesmateriaal. Ga aan de slag met 
kleuren, specifieke vormen en bij-
voorbeeld met het maken van cij-
fers en letters. Naast de ontwikke-
ling van het creatieve proces biedt 
het ook ondersteuning aan het 
leerproces. Kijk in deze leeftijdsfa-
se weer goed naar de handkracht 
van het betreffende kind en stem 
hier de klei op af. Vaak zal de Cre-
all Super Soft goed aansluiten bij 
kinderen in de middenbouw want 
deze zachtblijvende klei is makke-
lijk kneedbaar en net iets steviger 
dan de Creall Mini Silky Soft. 

Creall 
Therm Junior

Kleien met oudere kinderen kin-
derachtig? Echt niet! Voor hen kan 
klei een verhaal vertellen. Het geeft 
een beeld van hun competenties en 
helpt als aanvullend materiaal bij 
het ontwikkelen van het ruimtelijk 
inzicht. Hoe leuk is het om bijvoor-
beeld met klei je eigen tuin te ont-
werpen? Je leert meteen de opper-
vlakte te berekenen! Of hoe gaaf is 
het om een stopmotion filmpje te 
maken met je eigen kleipoppetje in 
de hoofdrol? Creall Therm Junior 
is hier perfect voor. Het materiaal 
laat zich makkelijk vormen en blijft 
lekker zacht. Tenzij je het op 130 °C 
afbakt in een gewone keukenoven 
natuurlijk. Want ook dat is mogelijk 
met Creall Therm Junior. 
 

WELKE KLEI-KEUZE MAAK JIJ?

        Conserveer
   middel- en 
        glutenvrij!

Kijk op 
heutink.nl 
voor ons 

complete klei-
assortiment




