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In de peuteropvang,……. 

Bij de peuterspeelzaal zijn we bezig met het thema: HERFST!!! 

We bespreken met de kinderen wat we zien tijdens dit seizoen, wat gebeurt er in de natuur? 

We lezen boekjes over de herfst, tellen de eikels en kastanjes, maken een werkje en we zingen liedjes. 

De woorden die bij ons centraal staan zijn: herfst, blaadje(s), eikel(s), kastanje(s), beukennootje(s), 

regen, -jas, -laarzen, paraplu,  wind, waaien,  vogel(s), eten enz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontwikkelings Gericht Onderwijs 

Wij werken op school ontwikkelings gericht. Vanaf groep 3 gaat doen we rekenen, taal, (begrijpend) 

lezen en in de bovenbouw ook Engels net als iedere andere school. Het grote verschil is dat we voor de 

andere vakken vanuit een thema werken. Op die manier werken we aan de totale ontwikkeling van ieder 

kind.  

Van vakantie tot vakantie werken we in de hele school aan hetzelfde thema dat we op niveau 

vormgeven. De leerkracht zorgt dat het onderwijs aansluit bij de kerndoelen zoals die verwoord zijn door 

de SLO. We maken hiervoor ook gebruik van de digitale Horeb. Dit programma helpt ons om spel- en 

onderzoeksactiviteiten bij kinderen te ontwerpen, begeleiden en goed te volgen. 
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De leerkrachten laten kinderen kennismaken met het thema d.m.v. verschillende activiteiten; filmpjes, 

teksten, bezoekjes. We prikkelen de nieuwsgierigheid. Samen zorgen we ervoor dat de kinderen 

voldoende kennis hebben van het thema om zinvolle onderzoeksvragen te kunnen stellen. In de 

onderbouw worden er samen met de kinderen themahoeken ingericht en wordt er gespeeld op een 

betekenisvolle manier.  

 

In de onderbouw werken we de hele dag en alle dagen van de week ontwikkelingsgericht en vanuit het 

thema. Vanaf de middenbouw werken we alle middagen ontwikkelingsgericht op basis van het thema. 

In de midden- en bovenbouw duiken de kinderen in het thema en gaan, begeleid door de leerkracht, op 

zoek naar antwoord op de onderzoeksvragen. Ook hier worden samen thema- of presentatiehoeken 

ingericht. 

 

We laten zien wat we geleerd hebben en kijken kritisch terug 

Aan het eind van het thema, als we ons einddoel hebben bereikt, laten de kinderen en leerkrachten 

graag aan iedereen zien wat we geleerd hebben.  

 

Aanstaande vrijdag is ons eerste thema afsluiting van dit schooljaar. Komt u ook? 

 Voor ouders van kinderen uit groep 4 t/m 8 is er van 13.00-13.45: boekenbal 

Ouders van kinderen van groep 1 t/m 3 zijn persoonlijk uitgenodigd op een ander moment. 

 

Voor ons nieuwe thema hebben we nog geen pakkende naam. Onze werktitel is “cadeauwinkel”. 

Natuurlijk besteden we in de onderbouw veel aandacht aan Sint en Kerst. In de midden en bovenbouw 

ook en gaan we aan de slag met recyclen en ontwerpen.  

 

 

Kiem fruit: nu op de school en de peuterspeelzaal 

Veel fruit en groente eten is gezond. We zijn blij dat  

we ook dit jaar weer schoolfruit mogen uitdelen. We  

kunnen zelfs uitdelen op de peuteropvang, basisschool  

en misschien ook wel op de BSO. 

 

We starten in de week van 13 november met het  

uitdelen van schoolgroente en schoolfruit. De kinderen  

eten dus vanaf die week 3 keer in de week een gezond  

tussendoortje op school. Als u nu iets fruit/groente mee- 

geeft op de andere 2 dagen, eet uw kind elke dag gezond. 

 

 

 
 

Niet vergeten: dinsdag 7 november zijn alle schoolkinderen 

vrij: het team heeft een studiedag PBS 

 


