
                                                                                  
 

Oktober  2016 
Beste ouders van de pientere peuter/kleuter groep, 
 
De eerste periode van dit schooljaar zit er al weer op. Via deze brief willen we u een inkijkje geven in 
wat we tot nu toe hebben gedaan, ontdekt en gespeeld.  
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 onze onderzoekerskast te openen. Dit is een kast in de vorm van een boom waarin 
elke week iets nieuws ligt om te ontdekken. Het is altijd iets om de kinderen een  ‘probleem’ of vraag  
voor te leggen  waardoor hun nieuwsgierigheid geprikkeld wordt om iets te gaan onderzoeken.  De 
kinderen duiken soms letterlijk in de kast om te weten wat er in ligt.  
De afgelopen weken hebben we onderstaande dingen onderzocht. 
Bellen blazen: 
-Kun je met een grote bellenblaas ook kleine bellen blazen en andersom? 
-Welke kleuren zitten er in de bellen? 
-Bubbelt water meer dan melk als je er met een rietje in blaast? 
Verven: 
-Kun je verven als je geen kwasten hebt? 
-Met welke materialen kun je dan wel verven? 
-Kun je tekeningen maken in een zakje met verf? 
Muziekinstrumenten: 
-Welke verschillende klanken ontdekken we? 
-Kun je muziek uit alledaagse dingen halen? 
 

       
 



       
 
Allerlei materialen:   
-Wat kan ik hier nu mee? (Alledaagse dingen die gesorteerd kunnen worden of waar motorische 
vaardigheden mee getraind kunnen worden, of…) 
De kinderen gingen met deze open vraag aan de slag. Na afloop werd er door henzelf gestofzuigd. De 
stofzuiger werd ook gelijk aan een onderzoek onderworpen. 
 

         
 

       
 



       
 
De wind: 
-Kun je wind zien? 
-Kun je buiten de wind vangen? (bijv. met een plastic tas?) 
-Kunnen wij wind maken? 
 

      
 

      
 



     
 

     
 
Oogst in de herfst: 
-Welke noten kunnen we eten en hoe smaken die dan? 
-Hoe krijgen we ze open? 
-Kunnen we er iets lekkers mee maken? 
-Hoe maken we cakejes? 
En een vraag die er spontaan bij kwam door onze eigen onoplettendheid: wat gebeurt er als je te 
veel water bij het glazuur doet? En hoe lossen de juffen dit probleem vervolgens op? 
             
Na al het onderzoeken is het altijd weer hoog tijd om met elkaar te drinken en fruit te eten. 
Ondertussen wordt er heel wat afgekletst, grapjes gemaakt en gelachen. Regelmatig wordt er nog 
spontaan een liedje ingezet. 
Bij mooi weer, en dat hebben we veel gehad, spelen we buiten. Het onderzoeken gaat daar soms 
gewoon door, maar er wordt ook naar hartenlust geklommen, gefietst, gestruind in de bosjes. Na het 
buiten spelen is er nog tijd om een boekje te lezen, een spelletje te doen of voordat de papa’s en 
mama’s weer komen, nog even lekker vrij te spelen. De afgelopen tijd was het echter zo lekker weer, 
dat we regelmatig tot het einde buiten zijn gebleven. Het is leuk om te merken dat de kinderen dan 
vaak nog helemaal niet uitgespeeld zijn.  
       
Tijdens al deze activiteiten en momenten zijn we er ook dit jaar op 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. 



Een voorbeeld hiervan is de activiteit met de 
muziekinstrumenten. Dit was gepland als een inleidende 
activiteit op een andere onderzoeksvraag.  De kinderen raakten 
echter maar niet uitgespeeld met de verschillende 
muziekinstrumenten. Ze vergeleken hard, zacht, lang, kort en 
maakten zelf melodieën op de klokkenspellen. De klankbuizen 
waren ook een groot succes en er werden nieuwe toepassingen 
voor bedacht (drummen, toeteren en zelfs hier en daar een 
zwaard).  
Onze onderzoeksvraag  of we ook muziek konden maken zonder 
die instrumenten, hebben we toen naar een andere ochtend 
verplaatst. Na afloop werd er spontaan een trein van stoelen 
gemaakt. 
Ook is er een keer een spontaan spel ontstaan met de Duplo. 
Het begon met 2 kinderen die een verhaal begonnen en 
uiteindelijk deed iedereen in het verhaal mee (ook de kinderen die eerst op een afstand toekeken of 
hun eigen gang gingen). Er werd een complete boerderij gebouwd met stallen voor de dieren, 
parkeerplaatsen voor de machines en auto’s. Er kwam een garagebedrijf bij dat gebeld kon worden 
bij pech, enz, enz….   
Het is zo waardevol voor de kinderen dat die ruimte er is. 
        

Wij kunnen ons voorstellen dat uw nieuwsgierigheid  weer is 
geprikkeld en dat u meer wilt zien van hoe het er bij ons aan toe gaat. 
Maandagochtend 7 of 14 november is het daarom mogelijk om een  
uurtje te kijken en mee te maken wat we doen.  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. Maandag na de herfstvakantie hangt hiervoor een intekenlijst 
op de deur. 
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