
 

 

 

 

Informatie kleuterunit  
 

  
 
 
 
Schooljaar 2017-2018 

        
 

 



Beste ouders/ verzorgers van de kleuters van KC de Haren.  
 
Jullie zijn wellicht aanwezig geweest op de informatiemarkt van onze kleuterunit.  
Hier hebben wij veel laten zien en vertelt. We snappen dat dit niet allemaal is blijven hangen 
en dat jullie misschien later nog iets terug willen lezen.  
Vandaar dat wij dit document hebben gemaakt als informatiepakketje. 
 
We hopen jullie hier voor zover voldoende mee geïnformeerd te hebben en voor vragen 
kunnen jullie altijd bij ons terecht. 
 
 
Groetjes  Henriette 
  Hanne 
  Will 
  Sacha 
  Bea   

Debby 
  Nicole 
  Chantal 
  Jolien  
  Simone 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEv-Hdr_zVAhWEa1AKHYHcBHwQjRwIBw&url=https://www.crea-miek.nl/nl/cms/informatie/&psig=AFQjCNHhRKMBgOUgogT_A0ewLgrZbCPZIw&ust=1504093675032217


                in de rupsen  en de vlindergroepen  
                Hoe doen we dit? 
 
We bieden in de kleuterunit de hele dag door taal aan, soms is dit bewust en soms ook 
onbewust.  
We bieden diverse taalactiviteiten in de kring aan. De letters aanleren, de regeltjes bij het 
vertellen en luisteren en de woorden van de dag. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woorden van de 
dag 

        

 
 

Iedere dag 
bieden wij een 

woord aan dat bij 
het thema hoort. 

Deze woorden 
worden 

regelmatig 
herhaald en zo 

vergroten we de 
woordenschat 

van de kinderen. 

Letteraanbod  
 

 
Iedere week komt Raai de 

kraai langs, die leert de 
kinderen een nieuwe letter 
aan. Bij de rupsen wordt er 

vooral aandacht gegeven aan 
de klanken van de letters en 
bij de vlinders gaan we een 
stapje verder met de vorm, 

de herkenning en de 
schrijfwijze van de letters. 

Doelen 

 
We plannen de inhoud 
van de thema’s aan de 

hand van doelen. 
De activiteiten hebben 

een bepaalde opbouw en 
we kijken goed naar het 
niveau van de kinderen, 

wat ze aankunnen en 
waar ze aan toe zijn. Aan 

het eind van het 
schooljaar beheersen 

kinderen de doelen om 
door te gaan naar de 
vlinders of groep 3 

Begeleiding  
 

 
Mocht een kind moeite 

hebben met een 
taalonderdeel dan zijn wij er 
altijd om extra te oefenen in 

de groep. Wij maken hier 
aparte plannen voor en 

voeren deze zo veel 
mogelijk in de groep uit. 

 

Piramide  
 

 
 

3x per week bieden we 
groepsdoorbroken 

taalactiviteiten aan uit de 
methode piramide. Dit zijn 
verschillende taaldoelen op 

niveau van de kinderen: zon, 
maan of ster. 

 

Lezende kleuters

 
De kinderen die bij de 

vlinders al voldoende letters 
kennen en met de 

leesvoorwaarden zo sterk 
zijn dat ze al toe zijn aan het 

leesonderwijs, gaan vanaf 
januari meedoen met de 

lezende kleuters. Zij krijgen 
2x in de week aanbod van 
leeslijn waardoor zij al een 

start maken met het 
leesonderwijs van groep 3. 

taal 
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                  in de rupsen  en de vlindergroepen  
                  Hoe doen we dit? 
 
In de kleuterunit zijn we dagelijks bezig met rekenen: tijdens de dagopening, in de kring, 
tijdens stoplichttijden en tijdens de werktijd. Rekenen komt op allerlei manieren aan bod. 
Hieronder leggen wij uit wat wij zoal doen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pluspunt 

 
 

Twee keer per week gaan 
we in de kring 

spelenderwijs aan de 
gang met rekenen. 

Daarvoor maken wij 
gebruik van de methode 
Pluspunt, net als in groep 

3 tot en met 8. Tijdens 
deze lessen variëren wij 

in niveau, zodat ieder 
kind op zijn eigen niveau 
de les aangeboden krijgt. 
Tegelijk leren zij van de 

vragen die wij een ander 
kind stellen. Een keer per 
week bieden we rekenen 

aan in stoplichttijd. 

 

Meten 
Ook met kleuters zijn we al actief 

met meten. We besteden 
aandacht aan meet begrippen 

zoals korter – langer, hoog – laag, 
klein – groot, dik – dun, vol -  leeg. 
We kijken wat de kortste, hoogste 

etc. is. En we zetten materialen 
van groot naar klein, van dik naar 
dun etc. We besteden aandacht 
aan wegen en de verschillende 

weeginstrumenten en begrippen 
zoals zwaar en licht. Ieder dag 
besteden we tijd aan de dagen 

van de week, de begrippen 
gisteren en morgen en het 

dagritme. In groep 2 gaan we 
rekenen met geld. 

 
Meetkunde 

We gaan actief aan de slag met 
vormen, zowel de platte 

vormen als de 3-dimensionale 
vormen. Ook alle kleuren 

komen aan bod, net als het 
mengen van kleuren en 

kleurnuances (van licht naar 
donker). Daarnaast laten wij de 
kinderen veel puzzelen,  maken 
ze kralenplanken volgens een 
voorbeeld en maken ze een 

ketting volgens een vast 
patroon. We werken veel met 

constructiematerialen. De 
kinderen leren een gebouw 
vanaf een voorbeeld na te 

bouwen. We maken 
plattegronden en leren ze 

lezen. We leren wat links en 
rechts is en we gaan aan de slag 

met schaduwen en spiegelen. 

 

 

Begeleidingsgroepjes 
Mocht blijken dat uw kind 

moeite heeft met een 
onderdeel van het rekenen, 

dan maken we voor 
hem/haar een apart plan. 

We gaan vervolgens 
individueel of in een klein 

groepje aan de slag met het 
onderdeel waarmee uw 
kind wat meer moeite 

heeft. Zo helpen we uw 
kind graag verder. 

Tellen / cijfers / getallenlijn 
In groep 1 gaan we spelenderwijs 

aan de slag met tellen en het 
herkennen van de cijfersymbolen. 

In ieder geval komen de cijfers 1 tot 
en met 6 aan bod. In groep 2 wordt 
dit uitgebreid tot en met 12, maar 

ook de cijfers tot en met 20 worden 
zichtbaar. We doen spelletjes met 

het grootste en kleinste getal, waar 
komt het cijfer op de getallenlijn en 

wat zijn de buurgetallen. Ook het 
terugtellen en het tellen in 

sprongen van twee komt aan bod. 
 

Maar we rekenen op nog meer 
momenten… in de groep hebben 
we een aparte rekenhoek. Hier 

hangt de getallenlijn op. Zo 
maken wij de cijfers visueel voor 

de kinderen. In de rekenhoek 
krijgen de kinderen per thema 

een speciale opdracht waarmee 
ze aan de slag gaan. Daarnaast 

hebben we verschillende 
rekenspellen in de groep, 
waarmee de kinderen op 

meerdere momenten van de dag 
mee werken. En ook in de 

bouwhoek kunnen de kinderen 
aan de met rekenopdrachten en 

(gerichte) bouwopdrachten. 
 

rekenen 
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                             in de rupsen  en de vlindergroepen  
                             Hoe doen we dit? 
 
De motoriek is onder te verdelen in grote en kleine motoriek en speelt een belangrijke rol in 
het dagelijks functioneren en de ontwikkeling van het kind. We bieden motorische 
activiteiten aan tijdens de werkles, in de speelzaal, de gymzaal en buiten. Ook hebben we 
lessen als schrijfdans en pennenstreken. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelen 
Deze zijn te 
vinden in de 

piramide 
boeken, de 

handleidingen 
van 

pennenstreken 
en schrijfdans. 
We krijgen op 
deze manier 

inzicht in waar 
het kind zich 

bevind en 
zullen deze 

bevindingen 
vastleggen in 

KIJK! 
 
 

 

Werkles         

 
Tijdens de werkles worden 

materialen aangeboden 
waardoor o.a. de kleine 

motoriek ontwikkeld wordt. 
Kralen rijgen, kralenplank, 

mozaiek, 
constructiemateriaal en niet 
te vergeten kleien, vouwen, 
plakken, prikken en knippen. 
We zullen lesjes geven maar 
ook vrije momenten tijdens 

het werken.  
Speelzaal/ gymzaal 

 
Hier worden de kinderen 
in de grote motoriek op 
een steeds hoger niveau 

getild. Hierbij valt te 
denken aan rollen, 

klimmen, balspelen maar 
ook hinkelen, huppelen en 

duikelen. 
Daar waar nodig krijgen 

de kinderen extra 
aandacht tijdens de 

gymlessen en dit wordt 
besproken met de 

leerkracht. De kinderen 
krijgen iedere dag 

beweegmomenten, zowel 
lessen als vrij spel. 

 

Pennenstreken 

 
Ook bij de vlinders 
wordt 1x per week 

aandacht besteed aan 
schrijfonderwijs als 

voorbereiding op het 
voortgezet schrijven. 
De kinderen leren de 

schrijfhouding, de 
potloodgreep en 

schrijfoefeningen. 

Piramide       

 
Bij elk thema wordt aandacht 
besteed aan het creëren van 

speelleersituaties. De inhoud, 
het doel, de materialen en 

begrippen worden hier 
zorgvuldig in beschreven. Dus 

ook de motorische 
activiteiten zullen zorgvuldig 

gekozen worden. 
 

 

Schrijfdans 
Dit wordt 1x per week bij 

de rupsen gegeven met de 
bedoeling dat de kinderen 
zich beter op muziek leren 
bewegen. Verder wordt de 

kleine motoriek met 
behulp van zand, rijst, 

scheerschuim etc. 
geoefend en op hoger 

niveau getild. 
 

    

motoriek 
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                  in de rupsen  en de vlindergroepen  
                  Hoe doen we dit? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De activiteiten zijn 
er onder andere op 
gericht om 
kinderen positieve 
ervaringen op te 
laten doen op het 
gebied van 
samenwerken 
 

Blok 1: 
 we horen bij elkaar 

Blok 2: 
 we lossen 
conflicten zelf af 

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 

 

 
Elke week krijgen de kinderen een 

zogenaamde “Vreedzame school”-les. 
Deze lessen hebben een vaste 

opbouw. Van een binnenkomer, 
opwarmer, kennismaken met een 
nieuw thema, een verwerking en 
uiteindelijk een afsluiter om weer 

even de spanning weg te laten vloeien. 
Deze lessen duren ongeveer een half 
uur. De kinderen starten in de kring 

met een activiteit die aangeeft dat we 
allemaal bij elkaar horen en niemand 

wordt buitengesloten. 

   
 

 
 

Waar staat de Vreedzame 
School voor kleuters voor 

 
- een positief sociaal klimaat 
-  ook jonge kinderen krijgen 

een stem 
- minder conflicten en 

ordeverstoringen  
- respect en omgaan met 

verschillen 
- vergroten van sociale 

competentie 
- democratisch opvoeden. 

 

 

 
 

 

IK ZEG STOP 
HOU OP 

 
 

Waarom doen wij mee aan de 
Vreedzame School  

Op school leren kinderen niet alleen 
rekenen en taal. Kinderen leren ook 

met elkaar om te gaan, rekening met 
elkaar te houden en ze leren zichzelf 

kennen door te zorgen voor een  goed 
pedagogisch klimaat waar kinderen 

ook de sociale en emotionele 

vaardigheden leren die zij nodig 
hebben om vredig en succesvol met 

elkaar te kunnen samenleven. 

 

 
 

De handpoppen Aap en Tijger 
 

In De Vreedzame School maken 
we voor jonge kinderen gebruik 

van de handpoppen Aap en 
Tijger. Kinderen identificeren 

zich gemakkelijk met poppen en 
zijn geneigd gedachten en 

gevoelens op hen te projecteren. 
Zodoende leent een rollenspel 
met poppen zich heel goed om 
kinderen op betrokken wijze te 

laten leren. 

 

De vreedzame 
school 
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                        in de rupsen  en de vlindergroepen  
                        Hoe doen we dit? 
 
We bieden in de kleuterunit 1x per week de Engelse taal aan en herhalen waar mogelijk de 
geleerde woorden. We bieden de Engelse taal spelenderwijs aan d.m.v. taalactiviteiten in de 
vorm van liedjes, spelletjes, met behulp van het digibord met plaatjes en filmpjes. De nadruk 
ligt op het verkennen van en vertrouwd raken met de Engelse taal en het aanleren van een 
basiswoordenschat.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmpjes 

 
 

We maken veel 
gebruik van 

fimpjes op You 
Tube waarin de 

woorden van 
het thema nog 
eens worden 

ondersteund en 
herhaald d.m.v. 

liedjes of 
oefeningen. 

Squeak 
 

 
 

Ieder week komt Squeak de 
muis “helpen”met het 

aanleren van de woorden. 
Squeak is Engelstalig en nog 
maar 2 jaar oud. Hij maakt 

veel foutjes dus meestal 
helpen wij hem dan. 

Thema’s  

 
De woordenschat die wordt 
aangeleerd wordt in thema’s 

verdeeld. Dit zijn nu: 
 

1. Me and my family 
2. My school 
3. My house 

4. My day, weather, clothes 
and time 

5. My body 
 

De themawoorden worden 
aangeboden in een basis- 
niveau voor de rupsen en 
uitgebreid bij de vlinders. 

Digibord 
 

 
 

Het digibord 
ondersteund de lessen 
met plaatjes en leuke 
spelltjes. De thema- 
woorden worden zo 
ook visueel gemaakt. 

 

Engels  
 

 
Gekozen is voor de Amerikaanse 

uitspraak. Dit omdat dit de 
meest gangbare en gebruikte 

wereldtaal is. Wel wordt ook een 
link gelegd met de Britse 

uitspraak. 

Doen  
 

 
De kinderen worden zoveel 
mogelijk uitgedaagd mee 

te doen. D.w.z. dat we 
vooral de zintuigen 

gebruiken. De nadruk ligt 
op het spreken en daarbij 
ondersteunen de andere 

zintuigen ons. We herhalen 
de woorden veel en leren 

door er ook bij te bewegen 
. 

Engels 
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Wat betekent VVE voor mijn 
kind? 
 
 
VVE is een methode met 
afwisselende activiteiten die goed 
passen bij de speelse manier waarop 
jonge kinderen al spelend en 
ontdekkend leren.  
Piramide is de methode waar wij in 
ons Kind centrum mee werken. 

 Thema’s 
 

 Welkom: welkom op de 
basisschool 

 Herfst: het regent blaadjes 

 Mensen: allemaal mensen 

 Feest: Sinterklaas/Kerst 

 Ziek en gezond: gezondheid! 

 Kleding: hoe vind jij het staan? 

 Kunst: kunstschatten 

 Lente: leve de Lente! 

 Eten en drinken: wat eten we 
vandaag? 

 Verkeer: wielen, toeters en 
bellen 

 Wonen: thuis in mijn huis 

 Zomertijd: de zomer in je bol 

Structuur en thema’s 
 
De thema’s waarmee gewerkt wordt sluiten 
heel goed aan bij de belevingswereld van de 
kinderen. Deze manier van werken geeft 
een gerichte structuur. Een voorbeeld 
hiervan zijn de dagritme-kaarten. Elk plaatje 
symboliseert een activiteit, zoals, opruimen, 
eten/drinken, kringactiviteit, gym enz. 
De thema’s bieden we in een periode van 2 
tot 4 weken aan. De leeromgeving richten 
wij zo in dat ze al spelend/lerend het thema 
ontdekken. We kijken hierbij naar de 
behoeften en initiatieven van de kinderen 
en passen die zo nodig aan. 

VVE thuis  
 
Dit is een programma waar jullie thuis 
mee aan de slag kunnen en die 
aansluit bij de thema’s. Het doel is de 
taal-en denkontwikkeling te vergroten 
en samen bezig te zijn. VVE thuis 
bestaat uit themaboekjes met 
activiteiten. Deze worden 4x per 
schooljaar aangeboden. U krijgt dan 
een uitnodiging om het pakket te 
komen halen. 

De methode 
 
De methode besteedt aandacht 
aan de: 

 ontwikkeling van de waarneming 

 taalontwikkeling 

 denkontwikkeling 

 oriëntatie op ruimte en tijd 

 motorische ontwikkeling 

 kunstzinnige ontwikkeling 

 emotionele ontwikkeling. 

VVE 



 

  in de rupsen  en de vlindergroepen  
  Hoe doen we dit? 
 

Binnen onze school streven wij een gezonde leefstijl na. Dit wil zeggen dat wij graag      
samen met jullie er voor willen zorgen dat de kinderen gezonde tussendoortjes en traktaties  
mee naar school brengen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tussendoortje 
Drinken 

 

 
 

We willen 
liever niet dat 
de kinderen 

pakjes drinken 
mee naar 

school nemen. 
Het zou 

daarom fijn 
zijn als de 

kinderen het 
drinken in een 
goed sluitende 

beker mee 
naar school 

krijgen. 
Denk bij het 
drinken bv. 
aan water, 

melk of 
(suikervrije) 

ranja. 

 

 

 

 

    
 

Tussendoortje   
Eten 

 

 
 

Iedere dag rond 10.00 uur eten 
de kinderen een tussendoortje. 

Het is de bedoeling dat dit 
gezond is. Denk hierbij aan 

verschillende soorten groenten, 
fruit, een rijstwafel of gezonde 

koeken (bv. Liga, Sultana). 
Gelieve geen tussendoortjes met 

chocolade. 
 

Graag willen wij jullie vragen om 
fruit en groenten gesneden in 

een bakje mee te geven en dit in 
een rugzak te stoppen. 

 

   
 

Gezonde traktatie 
Bij een verjaardag vieren 
op school hoort natuurlijk 
een traktatie! Deze hoeft 

absoluut niet groot te zijn, 
het gaat om het idee. Op 
de gang, bij de kapstok, 
staan 2 boeken waarin 
jullie kunnen kijken om 
ideeën op te doen voor 
een gezonde traktatie. 

 

Gezonde 
school 
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                              in de rupsen  en de vlindergroepen  
                              Hoe doen we dit? 
 
In de kleuterunit vinden wij persoonlijke verzorging een belangrijk onderdeel van de 
schooldag. Zo controleren wij de kinderen na iedere vakantie op hoofdluis, verschonen wij 
de kinderen als ze een ongelukje gehad hebben of wanneer ze ziek geworden zijn.  
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verschonen 
 

 
 

Het komt wel eens 
voor dat een kind 

een ongelukje 
krijgt op de dag. 
Natuurlijk zullen 
wij uw kind dan 
schone kleren 

aangeven. 
Wanneer blijkt dat 
het te erg is en dat 
een douche nodig 

is, kan het 
voorkomen dat wij 

u bellen. 
Graag zien wij de 

kleding van school 
gewassen terug. 

Heeft U thuis 
eventueel nog 

kleding liggen die 
U niet meer 

gebruikt, dan 
kunnen wij die 

goed gebruiken en 
zijn wij er heel blij 

mee. 

 

Ziek kind 
 

 
Het kan natuurlijk 

voorkomen dat kinderen 
tijdens een schooldag ziek 

worden. We zullen wanneer 
wij dat nodig vinden bellen 
om te vragen het kind op te 

komen halen. 
Daarom is het belangrijk dat 

wij altijd actuele 
telefoonnummers van 

ouders of andere 
familieleden hebben, zodat 

wij altijd iemand kunnen 
bereiken als dat nodig is. 

Zindelijkheid  
 

 
 

Wanneer kinderen naar 
groep 1 komen 

verwachten wij dat ze 
zindelijk zijn. We hebben 

geen tijd om kinderen een 
schone luier aan te geven. 

Luizencontrole  
 

 
Na iedere vakantie worden alle 

kinderen gecontroleerd op 
hoofdluis en neten. Wanneer er 
hoofdluis of neten gevonden zijn 

bij uw kind, brengen wij u 
telefonisch op de hoogte. Wij 

vragen jullie dan direct te starten 
met de behandeling om verdere 
verspreiding te voorkomen. De 

overige ouders van de 
desbetreffende groep worden 

per brief geïnformeerd. 

Persoonlijke  
verzorging 

Medicijnen  
 

 
Wanneer Uw kind 

medicijnen heeft die op 
school toegediend 

moeten worden, dan 
moet U een 

akkoordverklaring 
medicijnverstrekking 

invullen. 
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Schrijfwijze en uitspraak van de letters en cijfers bij de kleuters: 
 
We gebruiken bij de kleuters (bijna) alleen maar kleine letters en schrijven niet aan elkaar. 
De kinderen krijgen iedere week een letter aangeboden door Raai de Kraai en tot die tijd 
zullen we de schrijfwijze van de kinderen nog niet corrigeren. Wanneer een letter wel is 
aangeboden en een kind gebruikt nog steeds hoofdletters dan zullen wij hen daar wel op 
wijzen. Om de juiste schrijfwijze aan te leren aan jullie kind is het belangrijk dat we dezelfde 
letters gebruiken. Hier een bestandje om te laten zien hoe wij de letters en cijfers schrijven 
en uitspreken. 
 

 



 
 


