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Uitnodiging 

U bent van harte uitgenodigd om op maandagavond 4 april een lezing bij te wonen 

van Steven Pont. Steven is ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut. 

Daarnaast is hij een veelgevraagd spreker, columnist (sinds kort ook in de PZC) en 

auteur van diverse boeken. Het specifieke onderwerp van de lezing laten we u nog 

weten. Zelf heb ik al een aantal keer een lezing van hem mogen bijwonen en 

telkens was ik opnieuw geïnspireerd, zowel voor het werk op school als als ouder 

voor mijn eigen kinderen. Van harte aanbevolen!  

 

Personeel 

 

 

Deze keer veel heuglijk babynieuws! 

 

Vorige week maandag is juf Eva bevallen van 

een zoon: Benja. Ze maken het goed met elkaar!  

 

Juf Hanneke uit groep 6 gaat begin april met 

zwangerschapsverlof. Zij zal worden vervangen 

door Ludwig de Schoolmeester. Hij gaf eerder 

dit schooljaar les in groep ½ groen.  

 

Juf Chantal, onderwijsassistente in de 

bovenbouw, en juf Anne-Karien uit groep ½ 

groen zijn beiden zwanger van een tweeling.  

 



 

Vanuit de opvang 

Kinderdagverblijf 

Wij zijn inmiddels al heel druk aan de slag met ons nieuwe Thema: Bouwen. We 

kregen veel nieuw materiaal om mee te spelen. Bijvoorbeeld een glijbaan voor aan 

ons klimtoestel. Maar ook zachte blokken waar we graag torens mee bouwen en 

weer heel hard omgooien. En we hebben een heuse bouwmarkt. Daar kunnen we 

gereedschap kopen. Er werken zelfs echte Bob de Bouwers! 

  

 

Elke ochtend gaan we met de peuters naar de gang 

om een gerichte activiteit aan te bieden. Daar 

zingen wij ons goedemorgenliedje en kijken we 

naar buiten wat voor weer het wordt. 

We bespreken het thema en lezen een boekje 

voor. Naast het luisteren doen we met de kinderen 

ook nog een ‘doe’activiteit. 

Als de grote kinderen op de gang zijn doen we ook 

een leuke activiteit met de jongere kinderen of 

laten we ze juist in alle rust ontdekken.  

 

 

Inmiddels hebben Marianne, Enaat en Joanne hun diploma voor Babyspecialist 

binnen: gefeliciteerd! Claudia, Conny en Anouk gaan de cursus dit jaar volgen.  

Om het hoekje naast de ingang hebben we een hele mooie kast staan die wij 

geregeld omdraaien zodat kinderen er zelf iets uit kunnen pakken om te spelen aan 

tafel. Daar wordt gretig gebruik van gemaakt. De moeilijkste puzzels worden 

gelegd of ze spelen in de kast met het speelhuisje.  

Deze week lezen we nog meer voor dan anders, want de voorleesdagen zijn 

gestart. Voorlezen is heel belangrijk voor jonge kinderen. Het stimuleert de 



 

taalontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling. Ook is het vaak voor kinderen een 

rustmoment. 

Wij starten deze hele week de dag met een klein ontbijtje en lazen we het boek 

‘Vos gaat een stukje rijden’ voor. De kinderen vonden het allemaal een enorm leuk 

boekje. 

 

Wist je dat: 

- wij de kinderen zelf hun laarzen, jas en schoenen leren aantrekken. Voor de 

jas hebben wij een handige truc: de jas tegenovergesteld op de grond 

neerleggen armen erdoor en hoepla over je hoofd en aan is de jas. Wat zijn 

ze trots als ze dat zelf kunnen! 

- wij adviseren om laarzen of oude schoenen aan te doen, omdat het buiten 

regelmatig nat is. We kunnen niet beloven dat schoenen niet vies worden. 

- we druk bezig zijn met zindelijkheid. Er zijn al aardig wat stickers verdiend. 

Een sticker krijgen de kinderen als ze op het potje of wc plassen.  

- jullie juf Marianne ook steeds vaker weer tegenkomen. Het gaat gelukkig 

goed met haar.  

 

Peutergroep 

Op de peutergroep zijn we het nieuwe jaar weer goed begonnen. Het thema 

bouwen slaat goed aan en we bouwen er flink op los. We hebben nieuwe grote 

blokken, deze zijn zacht en hebben een houtlook, daardoor lijken ze net echt. We 

leren bouwen maar ook de vormen, vierkant, driehoek, rechthoek. We kunnen ook 

spelletjes doen met de blokken. In de kring vragen we of de kinderen hun blok voor 

zich willen leggen of achter zich, of op je schouder, of onder de stoel. Zo komen 

niet alleen de voorzetsels aan bod, maar ook verschillende lichaamsdelen. 

 



 

We splitsen regelmatig de kring in tweeën, één kring met tweejarigen en één kring 

met de driejarigen. Zo brengen we differentiatie aan. We bieden de driejarigen 

extra uitdaging en verdieping en de tweejarigen kunnen rustig samen ontdekken. 

Op deze manier is er meer tijd en aandacht voor een verhaaltje of een liedje of 

een klein gesprekje passend bij de leeftijd. Zo is de voeldoos voor een driejarige 

reuze spannend, ze weten dat ze niet mogen kijken en doen hun best om te 

ontdekken wat er in hun handen ligt. Een tweejarige weet nog niet goed wat de 

bedoeling is en steekt nog zonder vrees zijn handen door de gaten en kijkt over het 

randje om te zien wat daar gebeurt. 

 

Buiten zijn we veel bezig met de motoriek 

van de kinderen. Rennen, fietsen, 

balanceren, vegen, gooien. We stimuleren 

de kinderen om lekker buiten, maar ook 

binnen, actief te zijn.  

Wat hebben we veel leuke boeken mogen 

voorlezen van de kinderen. Fijn dat u als 

ouders zo betrokken bent en de 

themabrieven goed leest! 

 

Buitenschoolse opvang 

Op de BSO is het elke dag een gezellige drukte, wat fijn dat we weer gewoon open 

zijn! Op de twee groepen waar de vier- en vijfjarigen zitten wordt er veel gebruik 

gemaakt van de pleinen die grenzen aan de lokalen. We vragen aan u of u ervoor 

wilt zorgen dat de kinderen kleren aan hebben of meenemen dat vies mag worden. 

Laarzen zijn ook handig. Zo kunnen de kinderen zich ook prima vermaken in het 

zand en met een beetje water zonder dat ze natte voeten krijgen. 

  



 

Op de BSO bieden we activiteiten aan die voortkomen uit de thema’s waar we in 

het hele kindcentrum aan werken. We kijken per dag en per groep wat mogelijk is 

en waar de kinderen behoefte aan hebben. 

Binnenkort is het voorjaarsvakantie. Het thema van deze vakantie is “Dat kan 

beter” en heeft te maken met gezonde voeding, het milieu en bewegen.  

Zo zullen we een speurtocht uitzetten met vragen, er is een natuurbingo en we 

maken een beweegspel met de dobbelsteen. Natuurlijk is er ook tijd om iets 

lekkers te koken, we denken dan aan een zelfgemaakte soep of een hartige taart. 

Tijdens het thema bouwen, bouwden we een sandwich.   

 

Komt uw kind niet naar de BSO? Wilt u dit dan 

doorgeven aan de medewerkers of graag 

afmelden in het ouderportaal. Ook wanneer uw 

kind ziek is en niet op school is horen wij dit 

graag. 

Regelmatig plaatsen wij foto’s in het 

ouderportaal en foto’s die we in de vakantie 

maken worden soms ook geplaatst op de 

facebookpagina van KOW. Wilt u dit NIET laat 

het ons dan even weten!                  

 

Met vriendelijke groet, Karin Bronsema, vestigingsmanager opvang  

 

Groep 1 oranje 

Na de voorjaarsvakantie starten we met een extra kleutergroep: groep oranje. De 

kinderen die dit schooljaar vier jaar oud worden, stromen in in deze kleutergroep. 

Imme Suijk zal deze groep vier dagen lesgeven en Marleen Scheermeijer op 

woensdag. Imme is op dit moment LIO-stagiaire in groep 3a. Deze extra 

kleutergroep blijft ook na de zomervakantie, zodat we de groepsgroottes beperkt 

kunnen houden. 

 

Hondenpoep  

Een aantal kinderen van de bovenbouw heeft samen met juf Chantal bordjes 

geplaatst op het grasveld rondom de dependance om hondenbezitters te vragen 

geen hondenpoep op het gras achter te laten. Helaas waren de bordjes al snel weg. 

We maken opnieuw bordjes en doen een nieuwe poging!  



 

Na een bericht aan de gemeente of zij echte borden kunnen plaatsen, kreeg ik een 

reactie dat handhaving vaker  

 

Fietsenrekken 

Momenteel ben ik met de gemeente en het schoolbestuur bezig om te kijken hoe 

we extra fietsenrekken bij de dependance kunnen realiseren. Wordt vervolgd! 

 

Studiedag  

Op de studiedag van maandag 21 februari bespreken de leerkrachten met de intern 

begeleiders de voortgang in ontwikkeling van de kinderen door. Ook maken de 

leerkrachten op deze dag de portfolio’s van de kinderen gereed.  

 

Warme Truiendag 

Op vrijdag 11 februari doen we wederom mee aan de Warme Truiendag. We zetten 

dan de verwarming een graad lager. Wilt u daarom de kinderen een warme trui 

aandoen die dag? In alle groepen besteden we die dag aandacht aan 

energiebesparing. Verwarm jezelf en niet de wereld is het motto. Samen hebben 

we impact: dát is waar we met Warme Truiendag voor gaan. 

 

BHV 

De BHV-ers van school hebben gistermiddag weer de praktijktraining gevolgd. De 

informatie omtrent eerstehulphulpverlening, ontruimen en brandjes blussen is 

weer opgefrist. In het voorjaar zullen we de tweede ontruimingsoefening van dit 

schooljaar inplannen.  

  

 



 

Mocht u naar aanleiding van de nieuwsbrief vragen of opmerkingen hebben, neem 

dan gerust contact op. 

 

Hartelijke groet, 

 

Kirstie van der Heide-Güthe 

aventurijn@onzewijs.nl 

 

 

 

 

Agenda 

Vrijdag 11 februari  Warme Truiendag 

Maandag 21 februari Studiedag (groep 1 tot en met 8 vrij) 

Vrijdag 25 februari  De kinderen krijgen hun portfolio mee naar huis 

22 en 23 februari  Facultatieve driehoeksgesprekken groep 8 

28 februari - 4 maart Voorjaarsvakantie 

Maandag 7 maart  Start Kinderkunstweek 

Dinsdag 8 maart  Driehoeksgesprekken groepen 1 tot en met 7 

Donderdag 10 maart Driehoeksgesprekken groepen 1 tot en met 7 

Donderdag 10 maart Klankbordgroep 

Maandagavond 4 april Lezing Steven Pont 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


