Terugkerende activiteiten in de peuterbouw van De Groene Ring
Uw kind komt misschien binnenkort in de peutergroep van onze basisschool.
Welkom!
Wij willen u graag op deze manier informeren over wat u en uw peuter kunnen verwachten
in de peuterperiode bij ons op De Groene Ring.
Gedurende het schooljaar vinden er allerlei activiteiten plaats waar uw kind aan mee gaat
doen. Meestal worden deze activiteiten aangekondigd in de tweewekelijkse nieuwsbrief of
via de website. (www.montessori-groenering.nl) In deze informatiebrief proberen we een zo
goed mogelijke beschrijving van desbetreffende activiteiten te geven. Mocht u nog vragen
hebben dan kunt u altijd informatie aan de peuterleidsters vragen.
We werken in de peuterbouw met thema’s.
In de klas maken we dan een kijktafel met spulletjes die
betrekking hebben op het thema en die de peuter uitnodigt
om over het thema te praten.
De seizoenen komen aan bod, maar ook andere
onderwerpen die dicht in de belevingswereld van het
jonge kind liggen. Bijvoorbeeld: de groenteman/groenten.
Sommige thema’s komen elk jaar terug, andere elke 2
jaar.

Er zijn activiteiten die specifiek voor de peuters zijn bedoeld, maar er zijn ook activiteiten die
we samen doen met de groepen van de basisschool. Het kan daarbij voorkomen dat er een
roosterwijziging plaatsvindt. We proberen u hierover vroegtijdig te informeren. Voorbeelden
hiervan zijn de sportdag, het montessorifeest en de sinterklaasviering.
Er zijn diverse activiteiten waar we hulp van ouders bij vragen. U kunt hierbij denken aan
begeleiden bij uitstapjes of een activiteit op school. De leidsters zullen u hiervoor bijtijds om
hulp vragen.

Activiteiten:
Sportdag
In september hebben de peuters en kleuters samen een
sportdag. In groepjes doen zij verschillende spelletjes in
en rond de school. Het is fijn voor de kinderen om
makkelijke kleding en stevige schoenen aan te hebben.
Peuters voor wie het na verloop van tijd genoeg is
geweest, worden door een leidster opgevangen in hun
eigen lokaal.

Kinderboekenweek/ voorleestas
In oktober is de landelijke Kinderboekenweek. In het kader
van ‘beginnende geletterdheid’ wordt hier in de peutergroep
ook aandacht aan besteed. Er wordt extra voorgelezen,
meestal door kinderen van de basisschool.
Omdat voorlezen erg belangrijk is voor de taalontwikkeling
van kinderen, hebben we in de peutergroep ook een
voorleestas.
Als een peuter aan de beurt is, krijgt het de voorleestas mee
naar huis. Daar mag het allermooiste boek in om mee naar
school te nemen. De peuter mag dit boek dan voorlezen in
het kringetje. Het is fijn als u samen een boek kiest met veel
plaatjes waar het kind zelf iets bij kan vertellen.

Kabouter-/ Bosdierenfeest of Indianenfeest
Op de donderdag/ vrijdag voor de herfstvakantie is er een speciale feestochtend voor de
peuters. Het ene jaar een Kabouter- of Bosdierenfeest. Dan staat er een grote paddenstoel
in het lokaal met allemaal echte blaadjes eronder, ruikt het helemaal naar bos en klinken er
vogelgeluiden in het lokaal.
Het andere jaar vieren we een Indianenfeest. Scouting Duiven komt daarvoor heuse tipi’s
pionieren. De peuters hoeven op deze dag geen eten en drinken mee te nemen omdat ze
zelf iets lekker gaan maken. Zoals bijvoorbeeld appelmoes.

rozijntjes snoepen onder de paddenstoel en appelmoes maken
Sinterklaas
De hele school viert sinterklaas op 5 december.
Uiteraard bezoekt de goed heiligman ook onze school
op die dag. Voorafgaand aan deze spannende dag
werken we in de peutergroepen rondom dit thema met
kleur-, verf- en plakwerkjes. In de klas wordt een
openhaardje gemaakt waar we ook de schoen gaan
zetten. In de themahoek liggen dan spulletjes om sint
en piet te spelen.
De cadeautjes voor 5 december worden gekocht door
school. Voor het inpakken wordt de hulp van ouders
ingeroepen.

Kerstmis
Wanneer de sint is vertrokken, start het thema kerstmis
en gaan we met de peuters de kerstboom versieren.
Ook de kerstviering wordt met de hele school gedaan.
Deze viering kan bestaat uit een kerstbuffet of een
kerstmarkt. Deze activiteit vindt plaats op de
donderdagavond voor de kerstvakantie. De peuters
komen aan het begin van de avond op school.
Afhankelijk van de inhoud van de activiteit wordt hierbij
hulp van ouders gevraagd. Bij een kerstmarkt kan dat bijvoorbeeld een oproep voor spullen
zijn voor de verkoop (opbrengst gaat naar Unicef en naar onze school) of voor hulp bij het
opbouwen en afbreken. Bij een kerstbuffet kan dat een oproep zijn om pannenkoeken te
bakken of om voor wat pakjes sap, mandarijntjes of danoontjes te zorgen.

Landelijke Voorleesdagen

Op een woensdag in januari vindt het landelijk voorleesontbijt plaats. Met de peuters doen
wij dat op donderdag- of vrijdagochtend. De peuters mogen dan in pyjama en mét knuffel op
school komen. In de klas wordt er voorgelezen door de leidster onder het genot van een
pakje ontbijtkoek. Meestal komen er tijdens de landelijke voorleesdagen ook opa’s of oma’s
voorlezen. En er zijn altijd kinderen uit de tussen- en bovenbouw die komen voorlezen.
Carnaval

Op de laatste donderdag/ vrijdag voor de
voorjaarsvakantie wordt er carnaval gevierd
op school. De kinderen mogen dan in
verkleedkleren op school komen.
Verder is het een gewone speelochtend, met
op het einde een polonaise en dansmoment.

Schoolfotograaf
Jaarlijks komt op onze school de schoolfotograaf. Meestal gebeurt dit in het voorjaar. De
exacte datum wordt vermeld in de Nieuwsbrief. Uw kind mag dan op de foto; alleen en met
de hele groep. De peuters mogen ook met oudere broers of zussen op de foto.
Montessorifeest

In mei/juni is het jaarlijkse Montessorifeest. Een feestdag voor alle kinderen van de Groene
Ring. Door de hele school en op het plein zijn er allerlei spelletjes te doen. In groepjes
nemen de kinderen deel aan deze activiteit. Hiervoor vragen we hulp van ouders om
groepjes te begeleiden. Als het mogelijk is, mag een peuter meedoen in een groepje met een
oudere broer of zus. Soms kiezen we ervoor om groepjes met alleen maar peuters te maken.

Moederdag- en Vaderdag.
Uiteraard maken de peuters een cadeautje. In de week voorafgaand aan het desbetreffende
weekend krijgt uw peuter dit mee naar huis.

Kinderboerderij

In juni/juli gaan we naar de kinderboerderij in het Horsterpark. Dieren aaien, picknicken en
naar het speeltuintje. Altijd een superleuk uitje waar we graag hulp van ouders bij hebben.

Schooltuin
Op Noord en Zuid is een gezamenlijke schooltuin. De kinderen verzorgen, samen met
tuinouders, deze tuin. We willen hier bloemen, planten, groentes, fruit, kruiden enz in zaaien
en planten. Zo maken we de kinderen bewust van hoe iets groeit maar ook hoe iets smaakt,
ruikt en voelt.
In principe is dit een activiteit van de basisschool. Maar op dit moment zijn er zoveel
helpende ouders, dat ook de peuters hierbij betrokken zullen worden.
Tuinliefhebbers mogen zich altijd melden bij de leidster. Zij zal u verwijzen naar de
coördinerende tuinouder.
Excursies

Naar aanleiding van een thema gaan we soms ook ergens op bezoek. Zo zijn we al eens
naar de groenteman, de bakker, een baby/kinderspeciaalzaak en een dierenwinkel geweest.
En hebben we een echte treinreis gemaakt.

Kennismaken in de nieuwe groep op de basisschool
Tegen de tijd dat uw peuter 4 jaar wordt, gaat de leidster met uw peuter al eens ‘op bezoek’
bij de basisschool. De juf een handje geven, even rondkijken in de klas en kijken of er nog
bekende kinderen zijn. We laten zien waar de kleuters de jassen en sloffen laten.
Van de toekomstige leerkracht van groep 1 ontvangt u een uitnodiging voor een
oefenochtend op de basisschool.
Overdrachtsverslag
Kort voor het vieren van de 4e verjaardag schrijven de leidsters een overdrachtsverslag.
Hierin kunt u lezen wat de leidsters hebben geobserveerd ten aanzien van de ontwikkeling
van uw peuter. Het is dus geen rapport! Deze observaties worden ook met u besproken.

De peuterleidsters,
Maart 2013.

