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Beste ouders van de pientere peuter/kleuter groep, 
 
We zijn nu een maand met elkaar onderweg en hebben de kinderen een beetje beter leren kennen. 
Via deze brief willen we u een inkijkje geven in wat we tot nu toe hebben gedaan.  
De opzet van de ochtenden lijkt in veel opzichten op een ‘gewone’ ochtend op de peuterspeelzaal of 
groep 1. Na een moment van open inloop en vrij spel starten we met elkaar in de kring. We zingen 
een paar liedjes, vertellen elkaar even wat ons bezighoudt en bidden met elkaar. 
Dan is het tijd om een ‘probleem’ in de groep te gooien waardoor de kinderen geprikkeld worden om 
iets te gaan onderzoeken.  
De eerste keer hadden we bloemen gekregen voor de opening van de groep, maar waarom mag je er 
alleen naar kijken? Hoe ruiken en voelen ze, wat zit er binnen in de bloem en in de steel, wat zijn de 
verschillen en overeenkomsten, wat is dat poeder op die steeltjes binnenin? Met echte lab-jassen 
aan en een vergrootglas in de hand hebben we al onze zintuigen gebruikt voor het onderzoek. 
 

       
 

       



Soms kan het onderzoek buiten gewoon door gaan nadat we eerst met elkaar hebben gedronken en 
fruit hebben gegeten. Doordat de kinderen vanuit verschillende speelzalen en scholen komen, leren 
we daarbij ook verschillende liedjes van elkaar. 
Na het buiten spelen (als het tenminste niet regent ), doen we een taal- of rekenspelletje in de kring 
of aan tafel. Voordat de papa’s en mama’s dan weer komen, is er nog even tijd om vrij te spelen.  
 

       
 
Tijdens al deze activiteiten en momenten zijn we erop gericht dat de kinderen zelf oplossingen 
aandragen en zelfstandig met de materialen omgaan. Ook zorgen we ervoor dat ze de ruimte en tijd 
krijgen om hun eigen weg hierin te gaan. Wij stellen daarom veel vragen en geven heel weinig 
antwoorden.  Daardoor loopt de planning wel eens anders dan vooraf bedacht, doordat de kinderen 
met allerlei extra mogelijkheden in het spel komen.  Dit is ook de kracht van deze groep.  
 
Afgelopen maandag hebben we met knikkerbanen gespeeld. We kwamen tot de ontdekking dat 
sommige knikkers niet door de banen pasten. Met wc-rollen en stukken regenpijp hebben we 
vervolgens een baan gemaakt waar die knikkers wel doorheen konden. Een opvangbak maken zodat 
niet alle knikkers door de ruimte rolden, bleek toch moeilijker. De Kapla-blokjes werden gewoon 
omgegooid, de doos verschoof. Er moest een zwaardere bak komen, vonden de kinderen of we 
moesten de doos vastplakken. Helemaal tevreden met het resultaat waren de kinderen van groep 1 
nog niet, maar ze hebben er samen met de peuters wel veel plezier aan beleefd. 
Een journalist van het Nederlands Dagblad mocht er getuige van zijn. Hij zal waarschijnlijk deze week 
een artikel over deze kanjers in de krant plaatsen. 
 

       



Wij kunnen ons voorstellen dat u nu nog nieuwsgieriger bent naar hoe het er bij ons aan toe gaat. 
Maandagochtend 13 juni is het daarom mogelijk om een half uurtje te kijken en mee te maken wat 
we doen. Om het aantal mensen een beetje te spreiden in de ruimte die we hebben, stellen we voor 
om een keuze te maken in het tijdstip en dat volgende week maandag aan ons door te geven  (per 
mail kan ook). Het kan aan het begin van de ochtend, aansluitend aan het brengen van uw kind of 
aan het eind van de ochtend voordat u uw kind weer mee naar huis neemt. Er is dan ook gelegenheid 
om vragen te stellen of tips aan ons mee te geven. Het is ten slotte een pilot en aan het eind van dit 
schooljaar evalueren we hoe het is gegaan en hoe we er vervolg aan geven in het nieuwe schooljaar. 
Zodra daar meer over bekend is, hoort u dat uiteraard van ons. 
 
Via deze brief willen we u ook meedelen dat op maandag 20 juni juf Alieke wegens een familie 
aangelegenheid niet aanwezig is op de groep.  Juf Rianne zal de groep draaien en Riana Fikse (IB-er 
van De Appelgaard) zal als achterwacht aanwezig zijn.  
 
Voor de zomervakantie kunnen we nog 5 keer de pientere peuter/kleutergroep draaien. De 
onderwerpen waar we onder andere nog mee aan de slag gaan zijn: schaduwen en kleuren, 
waterbanen, hutten bouwen en bruggen bouwen. Wij zien uit naar nog een heleboel mooie 
ontdekkingen van en met de kinderen. 
 
 
Hartelijke groet, 
 
Rianne Vermeer (Bzzzonder) 
Alieke de Jong (De Appelgaard) 
 

 
 
 
 


