
                                                                                  
 

Juli 2016 
Beste ouders van de pientere peuter/kleuter groep, 
 
We gaan door! 
We zijn nu aan het einde van het schooljaar aangekomen en ook aan het einde van de pilot Pientere 
Peuters en Kleuters. Gelukkig eindigt het hier niet, want we mogen volgend jaar op de 
maandagochtend doorgaan met deze  groep voor peuters vanaf 3 jaar en kleuters uit groep 1. Rianne 
Vermeer en Alieke de Jong zullen deze ochtenden blijven leiden.  
Daarnaast komt er ook voor de kinderen van groep 2/3 een verrijkingsmiddag op de donderdag. Dit 
vindt plaats in groep 1/2/3 van De Appelgaard. De kinderen van groep 1 zijn op donderdagmiddag  
vrij waardoor er extra aandacht is voor groep 2/3. Naast alle kinderen die al in deze groep op De 
Appelgaard zitten, kunnen ook kinderen van andere scholen aansluiten voor de verrijking. Alieke de 
Jong zal samen met een onderwijsassistent deze middag leiden.  
Bij beide groepen zal het onderzoekende spelen en leren centraal staan en wordt de kinderen 
geleerd om zelf na te denken over oplossingen.   
In onderstaand schema staat nogmaals de informatie op een rij.  
 
Dag 
 

Tijd Doelgroep Leiding 

Maandag 
(Start 29 augustus) 
 

8.45-11.45 uur 
(inloop va. 8.30 uur) 

Peuters/ groep 1 
(va. 3 jaar) 

Rianne/Alieke 

Donderdag 
(Start 25 augustus) 
 

13.00-15.00 uur 
(geen inloop) 

Groep 2/3 Alieke/onderwijsass. 

 
 
Aanmeldprocedure 
Peuters die in aanmerking komen voor de Pientere Peutergroep moeten aangemeld en ingeschreven 
worden bij BZZZonder. Na overleg met BZZZonder wordt gekeken of de peuter toe is aan de Pientere 
Peutergroep of dat de gewone peuterbelevingsochtenden ook voldoende tegemoet komen aan de 
behoeften van het kind.  
Welke schoolkinderen  in aanmerking komen voor een van beide groepen, wordt met de Ib-ers van 
de scholen besproken. Ouders kunnen dit dus ook bij de eigen IB-er op school aankaarten. Via de 
‘plusklas-procedure’ van de HSN (Hervormde Scholenvereniging Nijkerk) kan een kind dan worden 
aangemeld. Voor kinderen buiten de HSN wordt een vergoeding gevraagd.  
 
Fotoverslag  van de afgelopen periode 
De afgelopen weken hebben we weer allerlei ontdekkingen gedaan en heerlijk met elkaar gespeeld. 
Er zijn bruggen over een rivier gebouwd van houten blokken en Duplo. Het vroeg wel enig inzicht om 
de bruggen zo te maken dat het water er nog onderdoor kon stromen, de krokodil er ook onderdoor 
kon zwemmen en dat de mensen er goed overheen konden lopen zonder al te grote sprongen te 
maken. 



     
 

     
 
Daarnaast hebben we ontdekt dat je met licht zelf schaduwen kan maken. Zaklampen en looplampen 
werden ingezet. We hebben er een schimmenspel mee gedaan en op behangrollen zelf schaduwen 
omgetrokken.    
 

     
 
Verder  zijn we bezig geweest met het maken van kartonnen hutten, drijven en zinken en als laatste 
hebben we koekjes gebakken. Daarvoor moesten we goed het recept lezen, ingrediënten afwegen, 



kneden en vormen maken. Het bakken in de oven werd nog spannend. Een van de ovens begon te 
roken waardoor het brandalarm af ging. We hebben dus gelijk ook een brandoefening gehad, maar 
alles liep gelukkig goed af. 
 

       
 

     
 
Het is merkbaar dat de kinderen elkaar nu beter hebben leren kennen. Er wordt meer samen 
gespeeld, overlegd en de kinderen weten nu elkaars namen. Daarom is het ook zo leuk dat we nu 
geen definitief afscheid hoeven te nemen voor de vakantie. We pakken de draad eind augustus 
gewoon weer op, ook al is het dan verdeeld over twee groepen.  
We wensen iedereen een hele fijne en gezellige vakantie! 
 
Hartelijke groet, 
 
Rianne Vermeer (Bzzzonder) 
Alieke de Jong (De Appelgaard) 

 
 


