
Beste ouders van de peuter/kleuterklas.

In deze brief ontvangt u alle informatie die u nodig heeft voor het komende schooljaar!
U leest over de methodes die we gebruiken, hoe we leren van en met elkaar en hoe een dag
bij ons in de Pauwenklas eruit ziet.

Methodes:
We maken gebruik van verschillende methodes. Deze methodes zijn een rode draad door
de dagen heen.
Elke dag van de week beginnen we met het dagritme, we bespreken met de kinderen wat
we de dag gaan doen. Zo hebben de kinderen een goed beeld wanneer de dag voorbij is en
het tijd is om naar huis of naar de BSO te gaan.We bespreken elke dag
met de kinderen welke dag het is, wat de datum is en daarbij zingen we
liedjes die bij de methode van schatkist horen. We hebben hier een
handpop bij, zijn naam is Pompom.
Pompom is niet onze enige handpop in de klas, hij heeft ook nog een
broertje Puk. Puk hoort bij de methode die gebruikt wordt bij Kibeo. Wij
zoeken met elkaar de thema’s zo uit, dat we aan dezelfde doelen werken
en de activiteiten goed bij elkaar aansluiten.
Wij lezen 3 dagen per week een verhaal voor uit Kind Op Maandag. Dit is onze
godsdienstmethode. Op maandag is er een verhaal van Mies & Max en op dinsdag &
donderdag is het een bijbelverhaal.
Verder volgen wij methodes voor het geven van sociaal emotionele lessen, engels en
verkeer.

Wie zijn wij?

Ik ben Esther van Veen. Ik woon in Oud-Beijerland, ben
getrouwd en heb 3 zoons van 11, 7 en 3 jaar oud. Ik werk nu
ruim 17 jaar met veel plezier in het onderwijs. Ik heb op
verschillende scholen binnen en buiten de Hoeksche Waard
gewerkt en heb lesgegeven aan groep 1 t/m 7. Ik vind het erg
leuk om aan uw zoon/dochter les te geven in de Pauwenklas!
Mijn werkdagen zijn maandag & dinsdag.

Ik ben Sandra. Ik woon met mijn 2 dochters en man in Oud-Beijerland.
Ik werk inmiddels ruim 10 jaar in de kinderopvang. Ik heb eerst een
aantal jaar op de BSO gewerkt en nu werk ik al 5 jaar op de
peutergroep. De laatste 5 schooljaren zijn Angela en ik al bezig met
de peuter-kleuterklas en dat vind ik enorm leuk om te doen! Het is
elke keer een leuke uitdaging om de peuters alvast voorzichtig te



laten wennen aan school, zeker in combinatie met de grote kleuters! We gaan er weer een
leuk jaar van maken!
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag & donderdag

Mijn naam is Corina van Ree en ik kom op de woensdag en
vrijdag met de peuters mee in de peuter-kleuterklas.
Ik woon in Strijen samen met Jeanet en heb zelf twee jongens
van 24 en 22 jaar oud.
Voordat ik bij Kibeo kwam werken ben ik werkzaam geweest bij
Spelenderwijs als peuterleidster. Dit deed ik 17 jaar met veel
plezier totdat Kibeo op mijn pad kwam. En het werken met
peuters is waar mijn hart ligt. Hun manier van denken en hun
eigenheid is wat mij aanspreekt, juist daarom vind ik het zo leuk
om deze uitdaging aan te gaan.
Tot ziens !

Ik ben Angela. Ik woon in
Vlaardingen, samen met mijn man en onze zoon. In februari
verwachten wij ons tweede kindje. Ik werk inmiddels 5 jaar op
de Molenwiek en heb het super naar mijn zin. Samen met
Sandra ben ik begonnen met de peuter-kleuterklas. We vinden
het onwijs leuk om uw zoon/dochter bij ons in de Pauwenklas
te mogen ontmoeten en er spelenderwijs een hoop te kunnen
leren.
Mijn werkdagen zijn woensdag, donderdag & vrijdag

Integraal Kind Centrum.
Wat is een Integraal Kind Centrum? (IKC)
Een IKC biedt opvang van 0 t/m 12 jaar onder één dak. Dat wil zeggen dat het
kinderdagverblijf, school, voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang allemaal in een
gebouw bij elkaar zit. Wij, basisschool de Molenwiek en Kibeo op het Beatrixplein hebben
deze samenwerking nu voor het vijfde schooljaar.

Wat doen wij aan het IKC?
Wij hebben de thema’s met elkaar afgestemd zodat we allemaal over hetzelfde thema
werken bij de babygroep, peutergroep, kleuterklassen en de buitenschoolse opvang. Dit is
niet het enige wat we doen. Uw zoon/dochter zit namelijk in de peuter/kleuterklas. Dit



betekent dat de oudste peuters (die minimaal 3 jaar en 3 maanden zijn) meedraaien in de
kleutergroep. Op deze manier zorgen we ervoor dat de overgang naar de basisschool zo
soepel mogelijk verloopt. Op de groep staan altijd zowel een juf van De Molenwiek als een
juf van Kibeo. Deze unieke constructie zorgt ervoor dat we goed in kunnen spelen op de
(onderwijs)behoeften van ieder kind. Wel hebben we bepaalde voorwaarden waar een
peuter aan moet voldoen. Zo hebben wij de afspraak dat de kinderen die in deze groep
komen, zindelijk zijn, zich veilig voelen binnen de peutergroep en er echt aan toe zijn. Voor
de kleuters die hier beginnen hebben we de afspraak dat de kleuter minimaal 3 maanden in
de peuter/kleuter groep is. Dit is om een kind zich veilig te laten voelen binnen de school, de
routine van school te leren kennen, maar vooral te kunnen wennen aan 5 dagen school.

Klassenouder:
Onze klassenouder is de moeder van Teun. Zij zal via de groepsapp foto’s doorsturen en
berichtjes van de juffen.

Wat heeft uw zoon/dochter nodig in de klas:
Peuter: de peuters krijgen vanuit Kibeo eten en drinken, dus de kinderen hoeven niets mee
te nemen. Mocht uw zoon/dochter toch zelf iets mee willen nemen is dit mogelijk.
Kleuter: de kleuters moeten zelf eten en drinken meenemen naar school toe. Op de ‘lange
dagen’ (maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag) betekent dit 1x fruit, 2x drinken, 1x brood.
Op de korte dag (woensdag) is dit 1x fruit en 1x drinken. Alles graag voorzien van naam.
Wegens de corona regels op dit moment houden de kleuters het eten en drinken in hun
eigen tas.
Gymschoenen: na de herfstvakantie gaan we gymmen in de gymzaal. Wij gymmen hier in
hemd, onderbroek en sportschoentjes. Graag de schoenen voorzien van naam. Deze
schoenen zullen in de klas bewaard blijven. Wij vragen u om vanaf de herfstvakantie op
donderdag makkelijke kleding aan te trekken i.v.m. het aan- en uitkleden.
Luizenzak: We weten dat de luizenzak geen effect heeft op het tegengaan van hoofdluis,
maar we gebruiken het als verzamelzak in de klas. Op deze manier hebben de kinderen al
hun eigen spulletjes bij elkaar. U kunt dan denken aan gymschoenen, vestje,
handschoenen/muts/sjaal etc. U kunt de luizenzak via school aanschaffen voor €5,00.

Wij hebben enorm veel zin in het schooljaar!
Mocht u nog vragen hebben, bel of mail gerust. Is het een korte vraag kan dit natuurlijk ook
altijd bij het hek!


