
Thematisch werken en spelend leren 

In de peutergroepen laten we spelen en leren op een verantwoorde manier 
samenkomen in spelend leren. Tijdens het spel en bij opdrachten komen  
diverse leerdoelen aan bod. Het aanbod hiervan sluit aan bij het ontwikkelings-
niveau en de talenten van de kinderen.  
We werken met de methode Uk & Puk. De activiteiten stimuleren de spraak- en 
taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuiglijke 
vaardigheden en geven de eerste rekenprikkels. Uk & Puk bereidt de peuters op 
speelse wijze voor op het basisonderwijs. 

Dagritme, hoe ziet een dag eruit? 
 
In de groep hangen dagritmekaar-
ten. Deze hangen goed zichtbaar 
voor de kinderen, zodat zij kunnen 
zien wat er op die dag gaat gebeu-
ren.  
Dit maakt de dag voor kinderen 
duidelijk en inzichtelijk en hierdoor 
weten ze wanneer een activiteit 
aan de beurt is of wanneer ze naar 
huis gaan. 

Godsdienstonderwijs 
 
Wij werken met de prentenbijbel en de peuterbij-
bel. We volgen hierbij het rooster van de onder-
bouwgroepen. Zij werken met de Bijbel ‘God wil 
bij mensen wonen’.   
 
In één jaar komen bijna alle verhalen van deze 
Kinderbijbel aan bod. We maken onderscheid 
tussen de groepen peuters, 1-2 en 3 en groep 4. 
Ons doel is te laten zien wie de God van de Bijbel 
is en wat Bijbelse principes voor ons eigen leven 
kunnen betekenen. In de groep staan behalve 
Bijbelverhalen, gebeden en liederen ook de chris-
telijke feesten centraal.  

Zending: dit jaar sparen wij voor een project van 
de organisatie ‘OMF’ (Overseas Mission Fel-
lowship). Iedere maandag– of dinsdagochtend 
mogen de kinderen geld meenemen.  

Sociale veiligheid 
 
Methode: De Vreedzame School 
Met de activiteiten leren we de kinderen 
sociale competenties zodat er een sociaal 
veilig klimaat in ons kindcentrum is. Bij de 
peuters werken we altijd met Aap en Tijger, 
twee handpoppen met daarnaast illustraties 
om de activiteiten te ondersteunen. 
 
Ieder leerjaar wordt verdeeld over zes blok-
ken, in groep 8 zijn de laatste twee blokken 
aangepast met het oog op de overgang naar 
het Voortgezet Onderwijs. 
 
Blok 1 We horen bij elkaar 
Blok 2 We lossen conflicten zelf op  
Blok 3 We hebben oor voor elkaar 
Blok 4 We hebben hart voor elkaar  
Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij 
Blok 6 We zijn allemaal anders 
 
Voor het volgen van de sociaal- emotionele 
ontwikkeling werken we in de peuterspeel-
groep en in gr.1-2 met BOSOS, in gr. 3 t/m 8  
werken we met ZIEN!. De kinderen van de 
groepen 5 t/m 8 vullen zelf ook een vragen-
lijst in.  
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Eten en drinken 
 
Het eten voor tien uur mag in de tas van 
uw kind blijven.  
Verder vragen wij u om de groente of het 
fruit geschild of gepeld mee te geven.  
Er wordt voor drinken gezorgd. 
Om 11.30 uur eten wij een cracker met de 
kinderen. Daar wordt voor gezorgd.  

Bosos voor peuters 

Bosos is het observatiesysteem dat wij ge-
bruiken in de peutergroep en in de kleuter-
groepen. De pedagogisch medewerker ob-
serveert de kinderen elke dag en volgt hun 
ontwikkeling. Dit wordt digitaal bijgehouden 
in het systeem van Bosos 2-4 jaar.  
Er wordt gekeken naar de sociaal-
emotionele ontwikkeling, het visueel-
motorische en het cognitieve- /taalgebied 
van de kinderen. De ontwikkeling van uw 
kind wordt met u besproken. 

Praktische zaken 
 
Ziek? 
Melden per telefoon tussen 08.00 uur en 
08.30 uur of via Konnect op elk gewenst 
tijdstip.  
 
Brengen en halen 
Brengen en ophalen kan via de zij-ingang 
van het gebouw.  

Communicatie 

We gaan graag met u, over uw kind, in 
gesprek. Dit doen we als uw kind start 
middels een intakegesprek. Daarnaast is 
er elk half jaar een voortgangsgesprek en 
plannen we een overdrachtsgesprek zo-
dra uw kind 4 jaar wordt.  

Heeft u vragen, kom gerust langs of stuur 
een e-mail naar: 
 
ilse.vlot@pit-ko.nl 
annemieke.lindthout@pit-ko.nl 
hannah.bruins@pit-ko.nl 


