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1. Inleiding 

Beste ouders van peutergroepen, 

Dit informatieboekje brengt u op de hoogte van een aantal belangrijke zaken die bij 

de peuters aan bod komen in het schooljaar 2022-2023.  

Natuurlijk kan het zo zijn dat na het lezen van dit informatieboekje vragen 

onbeantwoord blijven, kom dan gerust langs! 

 

Juf Els, 

Juf Linda, 

Juf Daphne. 

 

 

2. Groepsinformatie 

 

Wij hebben twee peuterklassen. Beide klassen starten het schooljaar 2022/2023 met 

ongeveer 10 kinderen. Gedurende het schooljaar zullen er nieuwe kinderen 

instromen maar zullen ook kinderen doorstromen naar groep1. 

 

Vertrouwde gezichten 

Uw peuter wordt in overleg met u als ouder in een vaste groep geplaatst. Groepen 

tellen maximaal 16 kinderen. Op die manier kan uw kind rekenen op de vaste juffen 

en bekende kinderen in de groep. Door vertrouwde gezichten, voelt uw kind zich snel 

thuis. 

 

Peuters A 

Maandagochtend Linda en Daphne 

Dinsdagmiddag  Linda en Els 

Woensdagochtend Linda en Daphne 

Donderdagochtend Els en Daphne 

Vrijdagmiddag  Els en Daphne 

 

Peuters B 

Maandagmiddag Linda en Els 

Dinsdagochtend Linda en Els 

Woensdagochtend Linda en Daphne 

Donderdagmiddag Els en Daphne 

Vrijdagochtend Els en Daphne 

 

Schooltijden: 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtenden: 8:30 – 12:00 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmiddagen: 12:45 – 15:15 

Woensdagochtend: 8:30 – 12:30 



 

 

3. Een dagje op de peuterschool 

 

Spelinloop 

Kinderen worden gebracht door hun ouders of verzorgers. Het eerste half uurtje 

blijven ouders nog even met hun kind spelen. De spelinloop is ook bedoeld voor een 

goed contact tussen ouders en peuterjuffen.  

Uw krijgt bijvoorbeeld informatie over het thema dat gebruikt wordt en u krijgt ideeën 

en tips hoe u ook thuis de ontwikkeling van uw kind kan stimuleren. 

We willen graag weten hoe het thuis gaat met de ontwikkeling van uw kind. Wanneer 

u opvoedvragen heeft, staan wij voor u klaar. Na de spelinloop zwaaien de kinderen 

de papa’s en mama’s uit en is het tijd om te beginnen. 

 

Thema’s 

Aan de hand van een wisselend thema, bieden de juffen elke dag een gevarieerd 

programma van Piramide aan. Piramide bestaat uit thema’s die aansluiten bij de 

ontwikkeling en belevingswereld van peuters. Elk jaar staan er thema’s op het 

programma, passend bij de leeftijd en ontwikkeling van uw kind. Door middel van de 

thema’s zoals ‘eten en drinken’ of ‘feest’ worden onderwerpen van verschillende 

kanten belicht. Het verhaal dat verteld wordt, de knutselwerkjes, de speelhoeken, de 

speciale ingerichte thematafel staan allemaal in het teken van hetzelfde thema. We 

geven de taal- en rekenontwikkeling van peuters specifieke aandacht. We werken 

met uw peuter aan zijn sociaal-emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling. Op 

die manier wordt uw peuter steeds opnieuw uitgedaagd om mee te doen. Uw peuter 

leert goed spreken en zijn woordenschat wordt spelenderwijs vergroot. Ook zijn 

zintuigen en motorisch handelen worden geprikkeld. 

 

Speelhoeken en kring 

In het klaslokaal zijn speelhoeken ingericht, een bouwhoek, een huishoek, een 

leeshoek een themahoek en een atelier. De fantasie wordt er geprikkeld en kinderen 

worden aangemoedigd samen te spelen. Sommige activiteiten worden in de kring 

aangeboden. Er is een grote kring waarin plek is voor alle kindjes van de groep. Er 

worden ook activiteiten aangeboden in de zogeheten kleine kring. Dan wordt een 

klein groepje kinderen uitgenodigd om onder begeleiding van de juffen te spelen en 

zo wordt spelenderwijs aandacht besteed aan taal of de uitbreiding van de 

woordenschat.  

 

Buiten spelen 

Buiten spelen is goed voor kinderen. Daarom gaan onze peuters zowel ’s morgens 

als ’s middags drie kwartier naar buiten. Het ene moment biedt de juf een leuk 

buitenspelletje aan, het andere moment mogen de kinderen vrij spelen. Zij kunnen 

vriendjes maken, samenspelen wordt gestimuleerd. Er is genoeg speelmateriaal op 

het plein; fietsjes/steppen, ballen, stoepkrijt, zandbak en een glijbaan. 

 

 



 

 

Vaste onderdelen 

Elke dag komen dezelfde vaste onderdelen terug: samen een pauzehapje eten, een 

welkomst- en afscheidsliedje zingen en gezamenlijk opruimen. Die vaste rituelen zijn 

fijn voor jonge kinderen; ze bieden structuur en houvast. Wij maken dagelijks gebruik 

van dagritme kaarten. Daar staat de dag via pictogrammen uitgebeeld. 

Door vaste rituelen te gebruiken voelen kinderen zich veilig en geborgen. Vanuit 

geborgenheid kunnen ze de wereld ontdekken en nieuwe dingen leren.  

 

 

 

4. Voor het eerst naar de peuterschool 

 

En dan is het zover; uw kind gaat naar de peuterschool. Voor u en uw kind een grote 

overgang. Het is goed om uw kind hierop voor te bereiden. Dit kan bijvoorbeeld door 

eens langs ons gebouw te lopen en naar binnen te kijken of binnen te lopen. 

 

De eerste tijd zal uw peuter moeten wennen aan de peuterschool. Voor ieder kind 

verloopt het wennen anders. De peuterjuffen houden u hiervan op de hoogte. Zij 

geven ook praktische tips. Als uw kind zes weken op de peuterschool zit, wordt u 

uitgenodigd voor een gesprek met een van peuterjuffen om te praten over hoe het 

gaat.  

 

 

 

Boekentips 

 

Een prentenboek kan helpen uw kind 

voor te bereiden op de peuterschool. 

U zou een prentenboek kunnen kopen 

bij de boekenhandel, maar bij de 

bibliotheek kunt u zo’n boekje ook 

lenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze boekentips! 
Hieronder enkele tips van onze peuterjuffen: 
 

• ‘Hoera, ik ga naar de speelzaal’ (Marianne Busser) 

• ‘Nijntje naar school’ ( Dick Bruna) 

• ‘Muis gaat naar school’ (Lucy Cousins) 



 

5. Opstapje naar de basisschool 

Een peuterschool is een opstapje naar de basisschool. Peuterschool Prinsehaghe is 

daarom gevestigd in de gelijknamige basisschool. Op die manier went uw kind alvast 

aan de sfeer van de basisschool. De mensen, de geluiden, de kleuren; alles voelt 

vertrouwd. 

Doordat de peuterschool en de basisschool in hetzelfde pand zijn gevestigd, kunnen 

de teams hecht samenwerken. Onze peuterschool vormt samen met de 

kleutergroepen één onderbouw.  

Samen zijn we een basisschool 2-12. Door deze zeer hechte manier van 

samenwerken en kennis delen, verloopt de overgang naar groep 1 soepel voor uw 

kind. 

 

Op naar groep 1 

Na anderhalf jaar is het zover; uw kind is oud genoeg om naar groep 1 te gaan. Als 

school doen we er alles aan om de overstap zo plezierig mogelijk te maken. In de 

kleutergroep komt uw kind vriendjes en vriendinnetjes tegen van de peuterschool.  

Het gebouw is bekend voor de kinderen en ook met de speelleermethode Piramide 

wordt al gewerkt vanaf de peuters. Piramide bestaat uit thema’s die aansluiten bij de 

ontwikkeling en belevingswereld van peuters en kleuters. 

In overleg met de leerkracht van groep 1, kan uw kind een paar keer wennen in de 

kleutergroep. Uw kind voelt zich snel thuis in groep 1.  

 

 

6. Samen met ouders 

 

Ouders en de peuterschool zijn partners in de ontwikkeling van uw kind. De 

ontwikkeling van uw peuter gaat onverminderd door op de peuterschool en thuis.  

Wij werken daarom graag samen met u als ouder. De peuterjuffen houden rekening 

met wat u belangrijk vindt. Zij geven adviezen om bijvoorbeeld thuis de ontwikkeling 

van uw peuter te stimuleren. 

 

Bij het halen en brengen nemen de juffen de tijd voor een gesprekje met ouders. Hoe 

is het met uw zoon/dochter? Gaat thuis alles goed? Zijn er opvoedvragen waar de 

juffen misschien bij kunnen helpen? Spreek onze juffen gerust aan als u ergens 

vragen over heeft. 

 

Oudergesprekken 

Een gelukkige peuters die zich positief ontwikkelt is waar het om draait bij onze 

peuterschool. Tijdens de oudergesprekken bespreken we met u de ontwikkeling van 

uw kindje, hoe uw peuter omgaat met de andere kinderen, waar het blij van wordt en 

wat het minder graag doet. We doen er alles aan om uw kind het beste te bieden.  

 

 

 



 

 

Activiteiten 

Regelmatig zijn op de peuterschool activiteiten waarbij de hulp van ouders van pas 

komt. Denk aan uitstapjes in de wijk. Voor deze uitstapjes geldt dat er per twee 

kinderen één volwassen begeleider beschikbaar moet zijn. Om dit te kunnen 

realiseren stellen we de hulp van u als ouder/ verzorger zeer op prijs, zeker met het 

ook op de veiligheid van uw kind. Soms zijn er feesten op school waarbij hulp van 

ouder gewenst is. 

Voor ouders is het leuk om hun kind ‘in actie’ te zien met andere kinderen van de 

peuterschool. Op onze school hebben we ook activiteiten voor ouders, denk aan een 

koffieochtend of een informatieavond over opvoeding.  

Juffen informeren u graag over de mogelijkheden. 

 

Uw mening telt 

SCOH vindt de stem van ouders belangrijk. Wij horen graag of uw tevreden bent over 

de peuterschool. Er is bovendien een ideeënbus waar u uw complimenten en ideeën 

kwijt kunt.   

Op onze locatie zoeken wij nog ouders voor de oudercommissie, heeft u interesse? 

Vraag hier naar bij een van onze peuterjuffen.   

 

 

 

7. Praktische zaken 

 

Nog niet zindelijk? 

Dit is geen probleem. Naar de wc gaan wordt zoveel mogelijk aangemoedigd. Bent u 

thuis begonnen met zindelijkheidstraining? Wilt u dat dan doorgeven aan de 

peuterjuffen? Zij helpen uw kind graag verder. 

 

Gezonde voeding 

SCOH vindt de gezondheid van kinderen belangrijk en moedigt een gezonde leefstijl 

aan. De kinderen nemen vanuit thuis voeding mee naar school. In de ochtend eten 

wij een boterham (het liefst een bruine boterham) met wat drinken. In de middag eten 

wij fruit met wat drinken, water heeft onze voorkeur.  

 

Verjaardagen 

Een verjaardag is voor een peuter een belangrijke gebeurtenis. We zitten die dag uw 

jarige peuter in het zonnetje. Dat doen we met een hoed, een kaart, een cadeautje, 

het gezamenlijk zingen en een (gezonde) traktatie van het jarige kind. Bij SCOH 

peuterscholen draait het niet om de traktatie, maar om het feestje dat je met je 

vriendjes en vriendinnetjes viert. 

 

Kleding 

Trek uw kind makkelijk zittende kleding aan waarin hij of zij zich veilig kan spelen en 

kleding die vies mag worden. Wilt u ook zorgen voor goede buitenkleding, want elke 

dag spelen de kinderen buiten. Wij stimuleren kinderen hun jas zelf aan en uit te 



trekken. Vermijd koordjes aan kleren; die maken het spelen onveilig. Het is veiliger 

als uw kind geen ketting draagt. Laat sieraden zoveel mogelijk thuis.  

 

Knuffels en speelgoed 

Kinderen die voor het eerst naar de peuterschool gaan, kunnen veel steun ervaren 

van een vertrouwd knuffeldier. Iets meenemen mag dan best. Is uw kind eenmaal 

gewend, dan vragen wij u om de knuffel thuis te laten. 

Zo voorkomen we dat spullen kwijtraken of stukgaan. Bovendien is er op de 

peuterschool genoeg speelmateriaal aanwezig. Uw kind hoeft zich niet te vervelen. 

 

Hoofdluis 

Peuters met hoofdluis kunnen niet naar de peuterschool komen om besmetting te 

voorkomen. Controleer uw peuter dus zelf regelmatig op hoofdluis, wanneer de 

luizen weg zijn, is uw kind weer welkom. 

 

Gezondheid 

Het is belangrijk dat uw kind in zijn vel zit en 

goed kan spelen. Wij doen er alles aan  

om uw kind een schone en gezonde 

omgeving te bieden. Als er bijzonderheden 

zijn in verband met de gezondheid van uw 

kind, horen wij dit graag.  Wij zijn 

terughoudend wat medische handelingen 

betreft. Het is ons niet toegestaan medicijnen aan uw kind te geven, tenzij u als 

ouder daar uitdrukkelijk om vraagt en hiervoor schriftelijke toestemming geeft.  

 

 

 

 

 

 

Wilt u aan ons doorgeven: 
• Of uw peuter is ingeënt en waartegen  

• Of uw peuter medicijnen gebruikt 

• Of uw kind allergisch is en waarvoor 


