
Welkom bij Koekoeksbloem 

 

Dit doen wij bij de peutergroepen 

De coach stimuleert een kind door samen met het kind de grenzen van wat een kind kan, wil of durft 

te ontdekken en deze te verleggen. De coach maakt het kind bewust van de eigen capaciteiten en 

kwaliteiten. We benaderen de kinderen op een positieve manier, door te prijzen en aan te moedigen 

en vertrouwen te hebben in de groei- en ontwikkelkracht van het kind. 

Zo ziet onze dag er uit 

Op de peutergroepen volgen de kinderen hetzelfde dagritme. 

Vanaf half acht komen de kinderen binnen en dragen ouders hun kind over. De kinderen gaan zelf 

spelen en worden getriggerd met uitdagend spelmateriaal, welke leeftijd gebonden is. Rond 09.00 

uur starten wij het dagprogramma met het stiltemoment in de kring met een rustgevend muziekje, 

de kinderen laten daarna de steen rondgaan en mogen dan vertellen hoe zij hebben geslapen en hoe 

zij zich voelen die dag. Daarna worden de dagen van de week benoemd en wordt er gevraagd wat zij 

die dag graag zouden willen doen. Vervolgens worden de kinderen aan tafel uitgenodigd om fruit te 

eten en een glas water te komen drinken. Na het eetmoment gaan we met de kinderen naar buiten 

of mogen zij een binnen op de groep met een activiteit aan de slag. Bij Campus aan De Lanen werken 

we met kernconcepten, een kernconcept staat ong. 5 weken in de aandacht en de coaches bieden 

activiteiten aan die aansluiten bij het kernconcept dat centraal staat. Naast de thematisch geplande 

en georganiseerde activiteiten besteden de coaches veel aandacht aan het spontane spel. Dit 

proberen we door de dag heen mogelijk te maken en te stimuleren.  

Om 12 uur worden kinderen die een peuter arrangement afnemen weer opgehaald door de ouder. 

De andere kinderen gaan dan aan tafel boterhammen eten en melk drinken. Na het eet moment 

gaan de kinderen die nog moeten rusten even slapen op een stretcher. De overige kinderen kunnen 

op de groep rustig spelen of bijvoorbeeld lekker even een boekje lezen met de coach. Ook in de 

middag zullen, wij wanneer het mogelijk is weer buiten te vinden zijn, op het speelplein of een 

rondje door de buurt wandelen. Wanneer wij binnen zijn mogen de kinderen op de groep zelf kiezen 

waar zij mee willen spelen en wat voor een activiteit zij zouden willen doen. De coach ondersteunt 

en begeleid waar nodig. Ook is er in de middag nog een eet moment, wij bieden de kinderen dan 

weer water en fruit/groente aan. 

Vanaf +/- half 5 zijn ouders welkom om de kinderen weer op te halen. 

 

Hier werken wij aan 

Om verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen te stimuleren hebben wij op de groep 

verschillende speelhoeken en een rijk aanbod aan activiteiten. Op de groepen geven we de voorkeur 

aan materiaal dat de fantasie prikkelt en aan speelgoed dat kinderen niet alleen vermaakt, maar, 

uitdaagt om zelf het spel vorm te geven. Kinderen kunnen hiermee experimenteren zonder dat het 

doel van het materiaal is vastgelegd. Het spelmateriaal is afgestemd op de lichamelijke, 

verstandelijke, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen van deze leeftijd en wordt 

geselecteerd op kwaliteit en veiligheidsnormen. We leren de kinderen met zorg omgaan met 

verschillende soorten spelmateriaal. Samen met de kinderen opruimen hoort ook bij de zorg voor 

het materiaal.   

Kinderen mogen vrij kiezen waar ze mee willen spelen. De meeste materialen staan in open kasten 

in de groep en kunnen de kinderen zelf pakken.   
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