Een speelochtend in de Montessori-peutergroep
Een ochtend in de montessori-peutergroep duurt van 8.30 – 11.45 uur.
8.30 – 8.45 uur: Inloopkwartier
De peuters worden gebracht.
De jassen en tassen (met iets te eten en drinken en
evt. verschoning) worden met de ouder aan de
kapstok gehangen. Dan worden de oversloffen of
pantoffels aangetrokken. Deze worden gedragen
omdat er ook op de grond wordt gewerkt en
gespeeld.
De peuter komt de leidsters begroeten en een handje
geven en na een kort gesprekje mag de peuter
zijn/haar foto op het aanwezigheidsbord hangen
(locatie Zuid) Daarna verzorgt de peuter samen met
de ouder zijn/haar plantje.
Het inloopkwartier is ook bedoeld om samen met de peuter iets te kunnen doen, om zo de
overgang van thuis naar school te kunnen maken. Het hoeft niet als de peuter dat niet wil.
Samen rondkijken mag ook.
8.45 – 9.00 uur:
Door middel van het belletje wordt kenbaar gemaakt
dat de ouders afscheid mogen nemen van hun kind.
De peuters gaan op de grond bij de leidster zitten. De
namen worden opgenoemd om te zien wie er die
ochtend zijn om te spelen. “Wie zijn er vandaag? Wie
missen wij?”
Ook kan en iets verteld worden over een speciale
activiteit van die ochtend.

9.00 – 10.00 uur: Speel-werk-uur

Er staan in onze groep open kasten. Dit is typisch Montessoriaans. Er is een kast met
Montessorimateriaal, puzzels en spelletjes, knutselwerkjes, kleuren en vormen, zintuiglijke
en motorische werkjes. Er zijn allerlei hoeken waarin de peuters kunnen spelen en ook het
samen werken/ samen spelen wordt gestimuleerd.
De peuters leren om zorg te dragen voor het materiaal. D.w.z. het materiaal op de juiste
manier vasthouden, dragen en gebruiken waarvoor het bedoeld is. Er kan ook met materiaal
op de grond worden gewerkt. In dat geval wordt een kleedje gebruikt. Het kleedje is dan de

‘tafel’. We leren de peuters dat ze de spulletjes weer opruimen in de kast als ze klaar zijn en
dan mogen ze weer iets anders kiezen..
Regelmatig wordt er een knutselactiviteit aangeboden. De peuters worden gestimuleerd hier
aan mee te doen, maar er moet niets.
10.00 – 10.10 uur: Opruimen
Het belletje en een liedje geven het einde van het
speel-werk-uur aan.
De kinderen stoppen met hun werkje en vouwen hun
handen. Meestal komen ze ook dichtbij de leidster
staan. Zij vertelt dat het tijd is om op te ruimen. Dat
wordt gezamenlijk gedaan. Zelf schoonmaken hoort
er ook bij.
Wanneer ze klaar zijn met opruimen gaan ze samen
op de grond zitten. Er wordt nagepraat over het
spelen en werken en er wordt samen nog gezongen.

10.10 – 10.45 uur: Fruitpauze
De tassen worden opgehaald. De peuters gaan aan
de tafel zitten en halen zelf hun eten en drinken uit
de tas. De bekers worden door de leidsters open
gemaakt. Er wordt gewacht totdat alle kinderen hun
eten en drinken klaar hebben staan. Dan wordt er
een liedje gezongen (“smakelijk eten…”) en kunnen
de peuters gaan eten. Na het eten ruimen de peuters
weer zelf hun spulletjes op in de tas, maken ze hun
tafels schoon met een doekje en gaan ze plassen.
Of zelfstandig of samen met de leidster. Peuters die
niet zindelijk zijn, worden verschoond wanneer dit
met de ouders is afgesproken. Peuters die klaar zijn
pakken een boekje uit de krat en gaan aan hun tafel een boekje lezen. Of ze mogen weer
een werkje uit de kast kiezen en gaan spelen.
10.45 – 11.25 uur: Naar buiten

Wanneer het weer het maar enigszins toelaat, gaan de peuters naar buiten. Daar kan
gespeeld worden met rijdend materiaal, in de zandbak of het speelhuisje.
Bij slecht weer kunnen de peutergroepen in Zuid gebruik maken van het speellokaal. Op
Noord kan gegymd worden in de peutergroep.
Voor het buitenspelen zetten de peuters zelf hun stoel in de kring. Ze doen hun sloffen uit,
proberen ze zelf in elkaar te doen en ruimen de sloffen op in de sloffenbak. De peuters halen
hun jas, doen hem zelf aan of vragen om hulp.
Wanneer het tijd is om naar binnen te gaan, wordt er geklapt door de leidster. Het materiaal
wordt opgeruimd en de peuters verzamelen zich vlakbij de deur. Daar wordt een liedje

gezongen met bewegingen om al het ‘vuil en zand’ kwijt te raken. Binnen worden de jassen
weer netjes aan de kapstok gehangen.
11.25 – 11.45 uur: In de kring
In het klaslokaal gaan de peuters op hun stoel in de kring zitten.
De ochtend wordt afgesloten met een kringaktiviteit. Bijvoorbeeld een
taalaktiviteit, een lesje met montessorimateriaal of een muzieklesje.

Verjaardag
Ook een verjaardag wordt meestal rond deze tijd
gevierd. (11.10 -11.45 uur). Of wanneer dat ouders niet
uitkomt van 9.00 – 9.40 uur) Ouders en eventueel een
kind uit de onderbouw mogen bij het feestje aanwezig
zijn. Tijdens het feestje komt de
krokodil op bezoek. Deze brengt
een kadootje mee voor de jarige.
De jarige mag uiteraard trakteren,
maar liever geen snoep. Een
kleinigheidje wat in de kring kan
worden opgegeten, is voldoende.
Met het afspreken van het feestje geeft de leidster aan de ouders door
of er rekening moet worden gehouden met kinderen met een allergie.
11.45 uur: Naar huis
De ochtend/ kring wordt afgesloten met “123, op je
knie, heen en weer tot de volgende keer”.
Hierna worden de spulletjes (knuffels van thuis,
tekeningen, belangrijke brieven etc)

uitgedeeld.
De ouders worden naar binnengeroepen door 2
peuters (Evt. samen met een leidster) met de kreet:
“kom maar binnen”. De andere peuters zingen in de
kring “kom maar binnen…”.

Samen met de ouder worden de leidsters bij het weggaan gegroet, zodat we weten dat elk
kind door een vertrouwde volwassene is opgehaald.
De peuterleidsters,
Maart 2013.

