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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de Dolfijnen, 
Olifanten, Beren en Giraffen

Binnenkort komt uw kind naar onze peuterspeelzaalgroep 
De dolfijnen. Wij starten altijd met een kennismakings-
gesprek en daarvoor krijgt u van ons een uitnodiging.
U ontvangt met dit boekje een eerste schriftelijke kennis-
making  met De Bavinck, de Brede School in Vlaardingen 
centrum.

Dit boekje geeft u alvast een indruk van onze dagelijkse gang 
van zaken over met name de De dolfijnen (peuterspeelzaal 
groep), de Olifanten( jongste kleuters) en de Beren en 
Giraffen (oudere kleuters). Ook leest u hier meer over de 
manier waarop wij aan de ontwikkeling van uw kind werken.
Wij willen uw kind bij ons een fijne tijd kunnen bieden. 
De kern van het werken met jonge kinderen is kinderen laten 
spelen. Spel vinden wij belangrijk. Door te spelen leren kinde-
ren veel over zichzelf, anderen en de wereld om hen heen. 
Wij bieden uw kind graag een veilige, uitdagende en veel-
zijdige omgeving waarin het zich kan ontwikkelen en naar 
hartenlust kan spelen. We werken daarbij samen met  de 
leerkrachten van de basisschool.

 
  
                   
                         

Op de peuterspeelzaal krijgt uw kind de 
gelegenheid om samen te spelen met 
leeftijdgenootjes en kinderen uit de 
buurt en meer te ontdekken van de we-
reld om hen heen. Zo leert hij/zij onder 
andere om met andere kinderen om te 
gaan, samen te delen en voor zichzelf 
op te komen.
Al spelend leert uw kind ook vaardig-
heden die het straks nodig heeft op de 
basisschool, zoals luisteren, iets vertel-
len, zingen, bewegen en knutselen met 
diverse creatieve materialen. Het is voor 
kinderen belangrijk om zich veilig en 
geborgen te weten om zich goed te 
kunnen ontwikkelen. Vanuit dat gevoel 
durven ze de wereld te ontdekken, initi-
atieven te nemen en veel te ervaren.

Even 
voorstellen

Op onze peuterspeelzaal 

werken 3 medewerkers:

 
Joke Timmers             

Pedagogisch medewerkster

Barbera  Muller   

Pedagogisch medewerkster

Els van Oosten                

Pedagogisch medewerkster

Lucienne Bouchrit 

Pedagogische medewerkster 

( BSO) Invalleerkracht bij de 

Olifanten, Beren en Giraffen

Irene van Lopik, Manager 

Opvang Un1ek

We hopen dat dit boekje u voldoende informatie biedt. 
Hebt u na het lezen nog vragen of opmerkingen, schroom 
dan niet en bel of mail ons. We staan u graag te woord.
Ons telefoonnummer is: 010-4353695
Mail: info@bavincknet.nl

Sinds juni 2015 hebben wij ook onze eigen schoolpraatapp. 
Veel informatie wordt via deze app gecommuniceerd naar de 
ouders. De app is gekoppeld aan onze website, dus ook daar 
kunt u informatie na lezen. De app is voor een smartphone 
gratis te downloaden in de appstore. Zoek naar schoolpraat 
de Bavinck. U kunt dan ook aanvinken dat u pushberichten 
wilt ontvangen van de groep(en) waar uw kind(eren) in 
zit(ten).

Met vriendelijke groet,
Team Peuterspeelzaal  De dolfijnen 
Irene van Lopik( locatiemanager Un1ek Opvang)
Team Olifanten, Beren en Giraffen
Anita van Dam( Directeur Brede School)

Onze Pedagogische medewerksters  
zijn  minimaal gediplomeerd op MBO 
niveau 3 Pedagogisch Werk of een 
aanverwante opleiding. Ook zijn wij 
geschoold in de ontwikkeling van het 
jonge kind. 

Regelmatig  lopen er studenten van 
de mbo-opleiding Pedagogisch Werk 
of Helpende Welzijn stage bij ons.
Zij worden algemeen ondersteunend 
ingezet en verrichten werkzaamhe-
den in opdracht en onder de verant-
woordelijkheid van onze medewer-
kers.

Openingstijden: 
Onze peuterspeelzaal is 
8 dagdelen geopend.
Openingstijden: 
maandagochtend t/m vrijdagochtend 
van 8.45  uur tot 11.45 uur
maandagmiddag t/m vrijdagmiddag 
van 13:15 uur tot 15:15 uur. 
Woensdag gesloten
.



Spelenderwijs leren is bij ons het uit-
gangspunt. Dit hebben we vastgelegd 
in een pedagogisch beleidsplan. U kunt 
dit plan bij ons inzien. Vraag er gerust 
naar.
Onze peuterspeelgroep maakt onder-
deel uit van de De Brede School Bavinck.  
We werken nauw samen om uw kind 
een optimale ontwikkeling te bieden. 
Thema’s en feesten werken we samen 
uit waar dit kan.  We zijn voortdurend 
met elkaar in gesprek over opvoeden en 
onderwijs, zodat  we één pedagogische 
aanpak kunnen hanteren.
Uw kind is minstens twee dagdelen per 
week welkom. Het maximum aantal is 
4 maar dit geldt alleen als uw kind in 
aanmerking komt voor VVE deelname( 
Voor en Vroegschoolse Educatie).
Uw kind komt hiervoor in aanmerking 
wanneer er sprake is van een vastgestel-
de taalachterstand. Onze groepen tellen 
maximaal vijftien kinderen.

Wennen
En dan is het zover: uw kind maakt de 
stap naar de peuterspeelzaal. Voor u 
en uw kind een grote overgang. Het is 
goed om uw kind hier een beetje op 
voor te bereiden. Dit kan bijvoorbeeld 
door eens langs ons gebouw te lopen 
en naar binnen te kijken. Natuurlijk bent 
u dan ook welkom om ons gedag te 
komen zeggen en samen een kijkje te 
nemen in de groep. U kunt ook samen 
met uw kind vóór de plaatsingsdatum 
bij ons binnen lopen, dan kunt u samen 
alvast een beetje wennen.
De beste tijd hiervoor is ‘s ochtends rond 
9:30 uur en ’s middags rond 13:30 uur. 
Dit is tijdens het vrije spel.
Of u kunt met uw kind een boekje over 
de peuterspeelzaal lezen, bijvoorbeeld: 
„Hoera, ik ga naar de speelzaal‟ (Mari-
anne Busser), „Nijntje naar school‟ (Dick 
Bruna) of „Muis gaat naar school‟ (Lucy 
Cousins).
Uw kind zal de eerste tijd even moeten 
wennen. Voor elk kind en elke ou-

der verloopt het wennen anders. We 
houden u op de hoogte over hoe het 
wennen van uw kind verloopt. De eerste 
keer mag u ook gewoon blijven, zodat u 
zelf kunt ervaren wat er zoal gebeurt op 
de peuterspeelzaal.

Een dag bij ons
Hoe  ziet een ochtend op onze 
peuterspeelzaal er ongeveer uit?
De inloop is tussen 8:45 uur en 9:00 uur. 
Er is koffie en thee voor ouders die dit 
willen. De kinderen spelen aan tafel, 
eventueel met de ouder(s). Op deze 
manier wordt er rustig gestart. Als alle 

ouders afscheid hebben genomen 
mogen de kinderen vrij spelen tot 
10:00 uur. Daarna ruimen we met 
elkaar  op en wordt één voor één 
het toilet bezocht of worden er 
kinderen verschoond. Om 10:20 
uur gaan we in de kring of aan tafel 
voor drinken en fruit. We zingen 
dan “Het Goedemorgenlied”.
We praten over het thema, we 
lezen een boekje voor en zingen 
liedjes die hier bij horen. In de 
kring vertellen we ook wat we 
gaan doen: verven, plakken of 
bijvoorbeeld een spel. Rond 11:00 
uur gaan we buiten spelen als het 
weer dit toelaat. Tussen 11:30 uur 
en 11:45 uur worden de kinderen 
opgehaald.
In de middag is de inloop tussen 
13:15 uur en 13:30 uur. De kinde-
ren spelen dan aan de tafel. Als alle 
kinderen er zijn is er vrij spel tot 
14:15 uur. Daarna opruimen en het 
toilet bezoeken. Daarna wordt er 
buiten gespeeld tot 14:45 uur. 
De dag wordt afgesloten in de 

kring (binnen) met drinken, een 
koekje, zingen, vertellen of voorlezen.
Onze peuterspeelzaal is een V.V.E 
speelzaal( Voor en Vroegschoolse 
Educatie). Dit betekent dat wij ont-
wikkelingsgericht en dus ook op-
brengstgericht werken. Dit doen we 
d.m.v. thema’s. Wij houden over elk 
kind het registratieformulier “KIJK” bij. 
Dit is een volgsysteem om kinderen 
goed te kunnen volgen in hun ont-
wikkeling. Zaken die hierin aan bod 
komen:
• Omgaan met zichzelf
• Omgaan met anderen
• Zelfredzaamheid
• Spraak- en taalontwikkeling
• Tekenontwikkeling
• Kleine motoriek
• Grote motoriek
• Cognitieve ontwikkeling
• Ontluikende geletterdheid
• Ontluikende gecijferdheid

Ouders worden elk jaar uitgenodigd 
voor een gesprek om samen met de 
pedagogisch medewerker te praten 
over de ontwikkeling van jun kind. Dit 

gebeurt op uitnodiging van de peuter-
speelzaal. U kunt natuurlijk ook zelf een 
gesprek aanvragen als u hier behoefte 
aan heeft.

Verjaardag
De verjaardag van uw kind is een bijzon-
dere dag. We willen dit graag samen met 
u en  met de andere peuters vieren. Dat 
doen we door voor de jarige een muts te 
maken. Voor de jarige wordt een rups met 
kaarsen neergezet en er is een cadeau-

tasje met inhoud waaruit 
gekozen kan worden. 
Natuurlijk mag de jarige 
een (verantwoorde) 
traktatie uitdelen.
Wij zijn als school voor-
stander van gezonde 
voeding en we stellen 

het zeer op prijs als u hier rekening mee 
houdt. Op internet zijn heel wat 
leuke ideeën te vinden 
over gezond trakteren 
met fruit.



Uitstapjes
Af en toe maken we een uitstapje met 
de peuters. We blijven veelal in de 
buurt en wandelen dan naar onze be-
stemming. Voor deze uitstapjes geldt 
dat er per kind één begeleider beschik-
baar moet zijn. Bovendien vragen we 
hiervoor altijd uw toestemming. Om 
dit te kunnen realiseren stellen we de 
hulp van u als ouder/verzorger zeer op 
prijs, zeker met het oog op de veilig-
heid van uw kind.

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt één keer 
per jaar langs en zet alle peuters en 
basisschoolleerlingen individueel en 
als groep op de foto. Als er broertjes en 
zusjes zijn op de basisschool, is het mo-
gelijk een familiefoto te laten maken.

Praktische zaken
We willen graag dat uw kind veel 
speelplezier heeft en zich optimaal kan 
ontwikkelen. Dat kan mede dankzij 
een paar ‘spelregels’.

Kleding
Trek uw kind makkelijk zittende kleding 
aan waarin hij of zij veilig kan spelen en 
die vies mag worden. Vermijd bijvoor-
beeld lange koordjes aan kleren; die 
maken het spelen onveilig. Is uw kind 
nog niet zindelijk? Geef dan een setje 
extra kleren mee, zodat we hem of haar 
na een ongelukje kunnen verschonen. 
Komt hij of zij thuis met een vlek op de 
kleding? Dit hoeft geen probleem te 
zijn, want we werken met uitwasbare 
materialen en producten. U kunt de 
vlekken het best eerst uitspoelen met 
koud water en daarna de kleding was-
sen.

Sieraden
Het is veiliger als uw kind geen lange 
ketting of oorbellen draagt. Laat siera-
den daarom zoveel mogelijk thuis.

Knuffels en speelgoed
Op de eerste dag kunt u uw kind een 
vertrouwde knuffel of favoriet speeltje 
meegeven voor het wennen. Verder 
adviseren we u om knuffels en speel-
goed zoveel mogelijk thuis te laten, 
om het risico van kwijtraken of bescha-
diging te verkleinen. Mocht dit nog 
een te grote stap zijn dan is het ook 
mogelijk om de knuffel in de rugzak te 
laten. Is het gemis te groot dan kan de 
knuffel gepakt worden.

Huisdieren
Sommige kinderen  zijn allergisch of 
bang voor bepaalde huisdieren. Het 
schoolplein is voor honden  niet  toe-
gankelijk.

Overige afspraken
De kinderen hoeven bij plaatsing nog 
niet zindelijk te zijn.
Is uw kind nog niet zindelijk, geeft u 

school brede Veiligheidsplan, dat u 
uiteraard mag inzien. Het bevorderen 
van de gezondheid van uw kind zien wij 
als een gezamenlijke verantwoordelijk-
heid. Daarom maken wij hieronder dui-
delijk wat wij voor u kunnen betekenen 
en wat hierin van u wordt verwacht:

Medicijnen
Gebruikt uw kind medicijnen? Informeer 
ons daar alstublieft over. We zijn terug-
houdend wat medische handelingen 
betreft. We werken volgens het protocol 
„Hoe te handelen met zieke kinde-
ren‟. Daarin staat ook dat het ons niet 
toegestaan is medicijnen aan uw kind te 
geven, tenzij u als ouder daar uitdrukke-
lijk om vraagt en hiervoor toestemming 
geeft. We vragen u dan een medicijnver-
klaring in te vullen.

dan altijd door aan de pedago-
gisch medewerksters.
Wij geven uw kind anders niet 
mee. U moet uw peuter apart in-
schrijven op de De Bavinck als u 
uw kind wilt laten doorstromen.
U kunt hiervoor altijd een af-
spraak maken voor een rond-
leiding met mv Anita van Dam, 
directrice van de Brede School.
Houd uw kind thuis als het een 
besmettelijke ziekte heeft en 
geef dit zo snel mogelijk aan ons 
door, het kan een gevaar opleve-
ren bij bijvoorbeeld een zwan-
gerschap.

Gezond naar de 
peuterspeelzaal
Het is belangrijk dat uw kind 
lekker in zijn vel zit en goed kan 
spelen. Wij doen er alles aan om 
uw kind een schone en gezonde 
omgeving te bieden, zodat het 
niet ziek wordt.
Ons beleid op het gebied van 
gezondheid staat op schrift.
We werken aan de hand van ons 

dan een luier en wat reserve-
kleding mee. Als er thuis al een 
begin is gemaakt met de zinde-
lijkheidstraining werken wij daar 
graag aan mee, meldt u dit dan 
even bij de pedagogisch mede-
werksters.
In de loop van de ochtend eten 
en drinken we wat. U hoeft 
daarvoor niets mee te geven, wij 
zorgen daarvoor.
Wel vragen we aan de ouders 
één keer per week een stuk fruit 
mee te geven. Wij maken een 
fruitschaal en delen dit na het 
eten en drinken uit.
Als u verhinderd bent om zelf uw 
kind op te halen en u laat een 
ander uw kind ophalen, geef dit 



Allergieën
In verband met traktaties is het handig 
als we weten of uw kind een voedselal-
lergie heeft. Ook van andere allergieën 
zijn we graag op de hoogte.

Hoofdluis
Het kan gebeuren dat uw kind hoofdluis 
heeft. Controleer uw kind hier zelf regel-
matig op. Mocht het voorkomen, meld 
dit dan bij ons. In principe kan uw kind 
dan niet op de peuterspeelzaal komen 
spelen. Als de hoofdluis weg is, is het 
weer welkom. Wilt u ons ook een seintje 
geven als een ander kind in uw gezin 
hoofdluis heeft? 

Uw kind is ziek
Ziekte van uw kind horen we graag voor 
het begin van de peuterspeelzaaltijd. 
Wilt u dit telefonisch aan ons doorge-
ven? Moet uw kind opgenomen worden 
in het ziekenhuis, stel ons daar alstu-
blieft van op de hoogte. Uiteraard leven 
we mee met uw kind.

We registreren (bijna-) 
ongelukken en gevaarlijke 

situaties om hiervan te leren. De 
GGD controleert hier op.

Meubilair en 
speelmateriaal
Het meubilair op onze peuterspeelzaal 
is ergonomisch verantwoord. Ons speel-
materiaal is afgestemd op de leeftijd 
van de peuter en is veilig. Onze buiten-
speeltoestellen zijn voorzien van een 
veiligheidscertificaat.

belang hebben: het welzijn en de 
ontwikkeling van uw kind. Ver-
trouwen in elkaar is hierbij een 
voorwaarde. Binnen een open 
vertrouwensrelatie kunnen 
we zaken uitwisselen 
die ons opvallen.
Daarbij staan wij 
open voor op-
merkingen van 
uw kant. In het 
komende schooljaar 
wordt er gestart met 
een ouderkamer. Hier 
worden cursussen aangeboden die te 
maken hebben met opvoeding en on-
derwijs, maar er zijn ook inloopmomen-
ten om op een ontspannen manier met 
andere ouders in contact te komen en 
met elkaar van gedachten te wisselen. 
De koffie en thee staat klaar!

Kind brengen en ophalen
Bij het brengen en ophalen van uw kind 
kunt u ons altijd kort iets vertellen of 
vragen. Zo kunt u bij het ophalen horen 
hoe de morgen voor uw kind verlopen 
is.

Als uw kind ziek 
wordt bij ons
Wordt uw kind ziek bij ons, dan bellen 
we u met de vraag uw kind te komen 
ophalen.

Veilig spelen
Elk jaar inventariseren we 
wat de risico’s zijn op het 
gebied van veiligheid, welzijn 
en gezondheid in onze peuter-
speelzaal.
We kijken bijvoorbeeld of het meubilair 
en het speelmateriaal nog in goede 
staat zijn, de vingerstrips nog op de 
deuren zitten en of de deuren goed 
sluiten. Jaarlijks maken we een plan van 
aanpak met acties die we ondernemen 
om de veiligheid te vergroten. Toch kan 
er een ongeluk(je) gebeuren. 

(kinder-)EHBO
Er is op onze peuterspeelzaal altijd 
een medewerker/ster aanwezig met 
een (kinder-)EHBO-diploma. 
Op de basisschool zijn diverse leer-
krachten werkzaam met een BHV 
diploma.
We volgen elk jaar de herhalingscur-
sus om ons diploma te behouden.

Ontruimingsoefeningen
Jaarlijks houden we een of twee 
ontruimingsoefeningen. We doen dit  
samen met de basisschool.

Ongevallen- en aanspra-
kelijkheidsverzekering
We zijn verzekerd voor ongevallen. U 
dient zelf over een aansprakelijkheids-
verzekering voor particulieren (AVP) te 
beschikken voor gevallen waarin uw 
kind onbedoeld schade veroorzaakt.

Samen met ouders
We werken graag met u samen. Wij 
zien onszelf als samenwerkende part-
ner van de ouders bij de opvoeding. 
‘Partners’, omdat we één gezamenlijk 

Activiteiten en uitstapjes
Vindt u het leuk om op onze peuter-
speelzaal een handje te helpen? Laat 
het ons weten. Zeker bij feesten en 
uitstapjes zijn een extra paar handen en 
ogen prettig en nodig om de activitei-
ten te kunnen laten doorgaan. 



Klachten
Het kan altijd gebeuren dat u, 
ondanks al onze inspanningen, niet 
tevreden bent. Peuterspeelzaalwerk 
is en blijft mensenwerk. Eventuele 
klachten kunt u in eerste instantie met 
ons bespreken. Komen we er samen 
niet uit, dan kunt u contact opnemen 
met ons bureau aan de Emmastraat.
Un1ek Opvang is aangesloten bij de 
landelijke stichting Klachtencom-
missie Kinderopvang (SKK). Meer 
informatie is te vinden bij de Zuid-
Hollandse Centrale Klachtencommis-
sie Kinderopvang (ZCKK) in Gouda.
www.zckk.nl

Afscheid nemen
De plaatsing op de peuterspeelzaal 
eindigt als uw kind naar de basis-
school gaat of als u verhuist. Dan 
breekt er een nieuwe fase aan en 
wordt er afscheid genomen.

Wennen op de basisschool
De peuterspeelzaal vormt samen 
met De Bavinck één organisatie voor 
opvoeding en onderwijs. Dit betekent 

niet dat u verplicht bent om voor deze 
basisschool te kiezen. Daar bent u vrij in!
Gaat uw kind naar de basisschool, dan 
werken we uiteraard mee aan een 
plezierige overstap. Hoe hij of zij daar 
gaat wennen, spreken we in onderling 
overleg af. U wordt, na inschrijving, door 
juf Simone van de Olifanten uitgeno-
digd voor een “Dit ben ik” gesprek. In 
dit gesprek komt de ontwikkeling van 
uw zoon of dochter uitvoerig aan bod 
en worden er een 4 tal wen-momenten 
afgesproken.

Tussentijds opzeggen
Wilt u tenminste één maand van tevo-
ren aangeven als uw kind ons tussen-
tijds gaat verlaten? Wij hanteren een 
opzegtermijn van één maand. 
Dan kunnen wij zijn of haar vertrek 
administratief in orde 
maken.

Ouderraad(OR)
U kunt deelnemen aan de ouderraad. Daarin zitten 
ouders die ons helpen met allerlei zaken zoals Sint, 
Kerst, Kinderboekenweek, Open Podium etc. 

Medezeggenschaps Raad(MR) 
In de ouderkamer hangt een  Medezeggenschapsraad 
bus. Hierin kunt u al uw suggesties en/of opmerkingen 
deponeren. In de MR zitten op dit moment 3 leden 
vanuit de oudergeleding van de basisschool en 3 leden 
vanuit het schoolteam. De MR gaat over beleidsmatige 
zaken en komt ongeveer 4x per jaar bijeen. Bij  diverse 
zaken heeft de MR beslissingsbevoegdheid.

Omgaan met de gegevens van uw kind
We houden gegevens van uw kind bij. Hoe we dat 
doen, lichten we hieronder graag toe:

Observeren
We volgen uw kind in zijn of haar ontwikkeling. De be-
vindingen worden met u besproken. Als we ons zorgen 
maken bespreken we dit vaker. We werken met het kind 
volgsysteem “KIJK” en “Kind in Beeld”. 

Overdracht
Als uw kind doorstroomt naar de basisschool, dragen 
wij met uw toestemming onze gegevens over aan de 
school.

Tot slot
We streven ernaar om u en uw kind 
een fijne, leuke tijd te bezorgen op 
onze peuterspeelzaal. Het belangrijkste 
hierbij is uw vertrouwen in onze liefde-
volle inzet en professionaliteit en om-
gekeerd ons vertrouwen in u. We zijn 
zoals gezegd partners in opvoeding. 
We zullen er alles aan doen om uw 
kind een veilig en vertrouwd gevoel te 
geven en actief te werken aan zijn of 
haar ontwikkeling.
Voor het laatste nieuws over onze 
peuterspeelzaal verwijzen we u tot slot 
graag naar onze website:
www.bavincknet.nl

Foto’s op de website
Uiteraard willen we graag laten zien welke leuke activi-
teiten we doen. Daarom plaatsen we regelmatig foto’s 
op onze website. Hebt u er bezwaar tegen dat uw kind 
herkenbaar is op zo’n foto, laat het ons dan weten. We 
houden er dan rekening mee.

Kwaliteit
Onze peuterspeelzalen voldoen aan de Wet Kinderop-
vang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen en zijn opge-
nomen in het Register Peuterspeelzalen. De inspectie 
kinderopvang (TOKIN) ziet toe op naleving van de 
wettelijk vastgelegde kwaliteitseisen. Ons inspectie-
rapport is in te zien op locatie en op onze website.



wordt de kinderboekenweek traditio-
neel afgesloten met een high tea met 
de kinderen. We vragen dan de ouders 
iets voor ons te maken…

Spreekavonden
Bij de Olifanten, de Beren en Giraffen 
wordt gewerkt met het leerling 
observatie systeem BOSOS.
Bij de Olifanten wordt u minimaal twee 
keer per jaar uitgenodigd om te praten 
over de ontwikkeling van uw kind. 
Omdat elk kind op een ander moment 
instroomt is dit niet op vaste momen-
ten in het jaar. Bij de Beren en Giraffen 
wordt u drie keer uitgenodigd. Twee 
keer n.a.v. BOSOS en een derde keer 
om de eventuele overgang naar groep 
3 te bespreken. 

Bij het halen en brengen
Bij de kleuters starten we aan het begin 
van de ochtend en de middag met een 
inloop.
U mag uw kind brengen tot in de klas. 
Vaak is er dan ook een beetje ruimte 
om de meest dringende zaken door 
te geven aan de juf. Als u meer tijd 
nodig heeft is het beter om een aparte 
afspraak te maken na schooltijd. 

Afsluiting Project
Tijdens de afsluiting van het jaarlijkse 
project kunt u samen met uw kind 
komen kijken naar het gemaakte werk. 
Uw kind geeft uitleg over het project en 
geeft u een rondleiding door het lokaal 
en door de gehele school. We praten op 
deze avond niet over de vorderingen 
van uw kind.

onze kalender en op de website.
We doen dit op verschillende manieren:

Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar wordt er 
voor elke groep( een deel van) een avond 
georganiseerd over de activiteiten in de 
groep. U bent van harte welkom, zonder 
kind, in de groep van uw kind. U maakt 
beter kennis met de leerkracht(en) van uw 
kind en hoort en ziet alles over de organi-
satie en het leren in de groep.

Afsluiting 
kinderboekenweek
Elke najaar geven wij veel aandacht aan de 
kinderboekenweek. We proberen dan al-
tijd iemand uit te nodigen die zelf schrijft 
of illustreert. We nodigen ook wel eens 
opa’s en oma’s uit om te komen voorle-
zen. In de middag  voor de herfstvakantie 

Dan is er het moment waarop u uw kind 
voor het eerst naar de basisschoolafde-
ling brengt…een deurtje verderop…
Na enkele wendagen willen de meeste 
kinderen graag naar school. Ze ken-
nen de juf, ze kennen hun lokaal en ze  
weten in welke hoeken er gespeeld kan 
worden. Door de dagritmekaarten aan 
de muur weten de kinderen binnen de 
kortste keer hoe de ochtend en de mid-
dag eruit gaan zien.
Op die kaarten zien de kinderen afbeel-
dingen (in de juiste volgorde )van de 
activiteiten die gedurende de dag aan 
de orde zullen komen.

Om ook u als ouder(s)/verzorger(s) 
op de hoogte te houden van de gang 
van zaken op de school proberen we u 
regelmatig te zien of te spreken. De data 
van deze momenten vindt u terug  op 

Nieuwsbrief
Sinds dit schooljaar hebben we de 
schoolpraatapp. Ouders met een 
smartphone kunnen deze downloa-
den in de appstore. Alle nieuws gaat 
via deze app. Ook de website houdt u 
op de hoogte van allerlei zaken.
De nieuwsbrief wordt ook op de web-
site geplaatst. Ouders die geen smart-
phone hebben krijgen de nieuwsbrief 
per mail of op papier. 
Dit moeten ouders zelf aangeven bij 
de leerkracht.



Website
Op de website heeft elke groep een 
eigen pagina. De juf houdt u middels 
deze pagina ook op de hoogte van 
leuke gebeurtenissen in de groep en 
plaatst hier foto’s bij.

Godsdienst
We werken met de methode 

Trefwoord.
Deze methode werkt 

aan de hand van een 
kalender die digitaal 

geprojecteerd 
wordt.
Trefwoord is een 
methode die 
vooral verbin-
ding wil leggen 
tussen allerlei 
culturen en 

godsdiensten.
Er wordt veel ge-

werkt met spiegel-
verhalen, gedichten 

en liedjes. Gedurende 
een aantal weken vormt 

dit een thema. De thema’s 

sluiten goed aan bij de belevingswereld 
van de kinderen.

Taal
Alles is taal! We bevorderen de taal-
ontwikkeling van kinderen door de 
kinderen te laten vertellen over wat ze 
zoal meemaken. Dit is ook een luister-
oefening! We lezen veel voor, hebben 
een leeshoek in elke groep, en stellen 
vragen n.a.v. verhalen. We werken met 
een woord paraplu n.a.v. de thema’s. 
Om de woordenschat bij kinderen te 
vergroten moeten woorden veel her-
haald worden.
Spel is taal en taal is ook spel. Open 
vragen stellen aan kinderen tijdens hun 
fantasiespel in de zandbak of bouwhoek 
is ook taal.
Taal en rijmspelletjes, woorden klappen, 
woorden nazeggen, rijmen, het is teveel 
om allemaal te benoemen.
Er zijn kinderen met een kleinere woor-
denschat dan dat bij hun leeftijd hoort. 
Deze kinderen krijgen een tutor uit de 
bovenbouw. Met de tutor gaan ze 2x per 
week trainen om de woordenschat te 
vergroten. Dit alles wordt aangestuurd 

door de juf.
Bij de Beren komen ook de letters aan 
bod. Kinderen kunnen letters stempe-
len en gaan meer en meer interesse 
tonen in gedrukte taal. Bij de Olifanten 
ligt de nadruk niet op gedrukte cijfers 
en letters, maar meer op het spelend 
leren.

Rekenen
Tellen, groter dan, kleiner dan, meer, 
minder, evenveel, allemaal begrippen 

die zeer regelmatig aan bod komen. 
Ook de kalender en de seizoenen, de 
tijd van ochtend, middag en avond 
komen aan de orde. In de groepen is 
regelmatig een winkeltje met een kassa 
waar spulletjes worden “gekocht”.

Muziek
We hebben in twee groepen een Hippo 
digitaal bord. Aan deze borden zitten 
goede geluidsboxen.
Naast lekker zingen kunnen we ook mu-
ziek horen en er op dansen. We hebben 
muziekinstrumenten op school en in 
het begin wordt vooral ontdekt hoeveel 
lawaai daarmee gemaakt kan worden…
        Juist met jonge kinderen wordt veel
        gezongen!

In de kleuter-

groepen werken we veel 

vanuit de kring. 

Meestal is dit de grote kring, zodat 

alle kinderen mee kunnen doen.

Regelmatig wordt er ook gewerkt met 

de kleine kring, waarin we kinderen 

op hun eigen denkniveau 

aan kunnen spreken en we meer 

aandacht aan de kinderen 

kunnen geven.

Drama
Als een jongste kleuter wordt voorge-
lezen is de kans groot dat het verhaal 
wordt uitgespeeld terwijl je voorleest of 
vertelt.  Kleuters vinden dansen, toneel-
spelen, verkleedkleren heerlijk om hun 
fantasie de vrije loop te laten.

Melk drinken
Elke ochtend drinken we samen met de 
kinderen melk of iets anders. Via school 
kunnen de kinderen een zuivelproduct 
drinken. Dit gaat via Campina. Aanmel-
den via: www.campinaopschool.nl
Bij het drinken mogen de kinderen iets 
gezonds eten; fruit of groente!  
Onze school heeft Groen 
en Gezond  als profiel geko-
zen en daar hoort gezonde 
voeding ook bij!
Graag het fruit geschild 
in een bakje met de naam 
van uw kind erop meege-
ven.
Als u een drinkbeker mee-
geeft, ook graag de naam 
erop.



Knippen, plakken, 
ontdekken, tekenen, 
bewegen

Wij werken aan de hand van thema’s. 
Deze worden in overleg met de leidsters 
van de De dolfijnen groep gekozen. 
Soms zijn dit vrije thema’s, zoals “ver-
huizen” bijvoorbeeld en soms zijn dit 
thema’s die vastliggen vanwege de tijd 
van het jaar: de seizoenen, Sint, Kerst, 
Moederdag, Vaderdag.
Het werk wordt in de kring aan de 
kinderen uitgelegd. Daarna hangen ze 
hun naamkaartje op het planbord bij 
de activiteit waaraan ze op dat moment 
willen gaan werken of waar ze willen 
gaan spelen. Een aantal verplichte zaken 
moet per week worden gedaan. Als een 
kind de verplichte zaken een beetje uit 
de weg gaat zorgt de juf ervoor dat zijn 

of haar naamkaartje bij de verplichte 
activiteit wordt gehangen. Tijdens deze 
werkopdrachten worden verschillende 
technieken aangeboden en worden de 
fijnere bewegingen geoefend( pot-
loodgreep, kwast hanteren, knippen, 
plakken etc).
Alles heeft in het lokaal een vaste plek. 
Dit went snel en geeft structuur. Struc-
tuur geeft ook weer veiligheid!

Spelend leren
We hebben in elke groep ontwikkelings-
materiaal. Dit zijn puzzels, constructie-
materiaal,  kleurenspelletjes, memory 
etc. Deze ontwikkelingsmaterialen 
hebben elk een eigen functie:
 De visuele waarneming. Het nauw-
 keurig kijken naar vorm, kleur en 
 grootte.
• De auditieve waarneming. Het
 nauwkeurig luisteren naar verschillen
 in klank en geluid.
• De taal-denkontwikkeling. Het logisch
 kunnen nadenken en verwoorden.
• De ruimtelijke oriëntatie.  Het kan
 ruimtelijke begrippen in afbeeldingen
 weergeven en verwoorden (denk

Gymnastiek
De kleuters hebben gymnastiek in het 
speellokaal. Voor de lessen gebruiken 
we een speciale methode met geva-
rieerde bewegingslessen voor jonge 
kinderen, zodat allerlei motorische 
vaardigheden regelmatig aan bod ko-
men. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind 
gymschoenen heeft met een rubberen 
zool? Dit voorkomt uitglijden bij het 
rennen. Kleuters hebben veel behoefte 
aan bewegen. Als het weer het toelaat 
zijn we twee keer per dag buiten te vin-
den. Buiten is veel materiaal aanwezig 
zoals karren, fietsen,  steppen, loop-
klossen en materiaal voor de zandbak.
Ook kan er lekker worden gevoetbald. 
Als onze buitenruimte helemaal af is 
hopen we ook een ontdektuin en een 
klim- en klauterhoek te hebben.

 hierbij aan voorzetsels als: in, op, 
 naast, onder, boven, uit enz.) 
 Het oefent ruimtelijke begrippen in
 het platte vlak gecombineerd (de 
 jongen die voor en naast het huis 
 speelt).  Nabouwen van bepaalde 
 figuren of tekeningen.

Ontdekken in hoeken
In elke kleutergroep zijn verschillende 
vaste hoeken te vinden:
De huishoek
De leeshoek
De bouwhoek
De computerhoek
Verf – en krijtbord
Zand-en watertafel
De constructiehoek
De wenshoek
(zelf kaarten maken met een wens voor 
iemand)
Bij de Beren is er ook een cijfer – en 
letterhoek. Niet alles hoeft in het lokaal 
gedaan te worden. Onze school heeft in 
de gangen vloerverwarming.
De beneden gang wordt als speelstraat 
bij de lokalen betrokken.

Praktische zaken

De wendagen
Tijdens het  “Dit ben ik” gesprek  wordt 
met u afgesproken wanneer uw kind 
komt wennen.In december en kort voor 
de zomervakantie komen de wendagen 
te vervallen.

Halen en brengen
De school is 10 minuten voor aanvang 
in de ochtend en 5 minuten voor aan-
vang in de middag open. 
Breng uw kind gerust de klas in! Na ver-
trek is er altijd nog even een “zwaaimo-
ment” bij het raam buiten mogelijk. De 
dolfijnen beginnen in de ochtend later. 
U bent in de ouderkamer welkom voor 
thee/koffie om even te wachten.

Schooltijden
Groep 1 t/m 4:
Maandag t/m vrijdag van 8:30 uur- 
12 uur en 13:15 uur – 15:15 uur
Woensdag: 8:30 uur – 11:30 uur

Groep 5 t/m 8
Maandag t/m vrijdag van 8:30 uur - 12 
uur en 13:15 uur – 15:15 uur
Woensdag: 8:30 uur – 12:30 uur

Vrije inloop 
vanaf 8:20 uur en 13:10 uur.
De lessen starten 
om 8:30 uur en 13:15 uur

Tussenschoolse 
Opvang(TSO)   
De TSO is in handen van School XL  van 
SKV. Onder begeleiding van een peda-
gogisch medewerker en een aantal vrij-
willigers kunnen de kinderen lunchen 
op school. U dient zelf te zorgen voor 
een lunchpakket. De TSO zorgt voor 
drinken.
Voor meer informatie en aanmelding, 
zie onderstaand  internetadres. Dit is 
ook te vinden op onze website.
www.schoolxl.nl/DrHBavinckschool/
Tussenschoolseopvang.aspx



Verjaardag
Jarig zijn is voor een kind vaak dé dag 
van het jaar. Dit vieren we natuurlijk ook 
op school!
We maken een feesthoed en zingen 
verjaardagliedjes; een heel ritueel.
Bij een verjaardag hoort een traktatie, 
voor de kinderen van de klas en het 
mag ook voor de leerkrachten. De jarige 
mag een grote kaart uitzoeken en mag 
met twee vriendjes of vriendinnetjes 
langs de juffen van de benedenverdie-
ping en dus ook langs de directeur.

Zelfstandigheid
Het is fijn als u uw kind heeft geleerd 
zich zelfstandig aan en uit te kleden. Dit 
hoort een 4 jarige ook te kunnen.  Het 
helpt een kind als de ritsen en de kno-
pen gemakkelijk te hanteren zijn.
Vooral op gymdagen scheelt dit enorm 
veel tijd.
Kinderen gymmen gewoon in hun 
ondergoed.
In verband met de hygiëne zijn gym-
schoentjes verplicht. Graag gymschoe-
nen met klittenband of elastisch bandje.

We gaan ervanuit dat uw kind zindelijk 
is als het 4 jaar is. Voor kinderen die af 
en toe een ongelukje hebben, is er ver-
schoning op school. Als de ongelukjes te 
“heftig ” zijn bellen we naar huis, zodat 
u uw kind zelf kan verschonen. Verscho-
ningsruimte is op school aanwezig.

Ziek zijn
Soms komt het voor dat ouders vragen 
of hun kind binnen mag blijven tijdens 
het buiten spelen omdat het kind nog 
niet helemaal is hersteld. Wij kunnen 
kinderen niet alleen in de klas laten, 
want dan is er geen toezicht. Het is be-
ter dat u uw kind nog een extra herstel 
dag gunt.Wij willen graag weten als 
uw kind thuis blijft. Wij verzoeken u dit 
telefonisch door te geven voor half 9 en 
voor kwart over 1. Als uw kind zonder 
onze kennis niet op school is wordt u 
gebeld. We willen niet het risico lopen 
dat een kind niet op school verschijnt 
terwijl u denkt dat uw kind er wel is!

Anita van Dam

Directeur Christelijke Brede School
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