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De kikkers



Juffen

juf Feryal juf Mary



We duiken samen het nieuwe 
jaar in!



KIVA
De Prins Constantijnschool is een KIVA school. KIVA is een schoolbreed

programma. Dit doen we door middel van spelletjes, opdrachten en 
gesprekken. Door middel van KIVA wordt er geleerd hoe de kinderen 

problemen kunnen oplossen in de groep. De kinderen leren welke 
gevoelens er zijn, hoe een fijne groep er uit ziet, of iets plagen of pesten is 

en hoe ze en ander kunnen helpen. 



Start van de dag

Kring

• Drie keer in de week, komen de kinderen 
binnen en starten we de dag in de kring

Werkje 

• Twee keer per week ligt er een werkje voor de 
kinderen klaar. Ze kunnen hiermee zelf aan de 
slag.



Kring
• Hulpjes: in de kring hebben we iedere dag twee hulpjes. Deze hulpjes mogen naast juf 

zitten en gedurende de dag taken doen om de juf te helpen. Iedere dag zijn er twee 
nieuwe hulpjes.

• Taal en rekenactiviteiten: de taal en rekenactiviteiten doen we meestal in de kring. Het 
gaat hierbij om voorbereidende taal- en rekenactiviteiten De kinderen leren gezamenlijk 
over hetzelfde doel. Hiervoor gebruiken we villa letterpret en de rekenflat.



Trefwoord

Iedere ochtend starten we met Trefwoord. Centraal in Trefwoord staat 
de leefwereld van kinderen. Nav een kalenderplaat wordt een 

bijbelvertelling aangeboden of vinden er gesprekken plaats.Ook leren 
we regelmatig liedjes aan die bij deze thema’s passen’.



Spelen en werken
• Kiezen: door middel van het kiesbord, kiezen de kinderen zelf wat ze gaan doen. We hebben 

een aantal hoeken op de gang, waar de kinderen kunnen spelen. Ook kunnen ze in de klas 
werken met andere materialen. De kinderen kunnen bijvoorbeeld tekenen, knutselen, 
bouwen, schilderen, puzzelen etc.

• Werkje: iedere week maken  de kinderen twee werkjes. Dit noemen we de iedereen werkjes. 
Vaak is dit een knutselopdracht en daarnaast een reken –of taalopdracht. Aan het eind van 
de week moeten deze af zijn.   Belangrijk hierbij is dat de kinderen zelf leren plannen.



Dagritmekaarten 
Door middel van de dagritmekaarten zien de kinderen wat ze gedurende 

dag gaan doen. Is een activiteit geweest? Dan mogen de hulpjes het 
kaartje omdraaien.



Eten en drinken
• Tussendoortje: om 10.15 gaan we gezamenlijk eten en drinken. Het 

zou fijn zijn als de kinderen iets gezonds meenemen bijv. fruit.

• Middag eten: om 12.00 uur gaan we gezellig met z’n allen lunchen. 
Voor de lunch dekken de kinderen hun tafel met een theedoek. Geef 
de kinderen niet te veel mee en liever geen hagelslag op brood.

• Koelkast: De kinderen zetten in de ochtend hun lunch in de koelkast. 
Het 10-uurtje mag in de tas blijven.



Gymmen
• Twee keer per week gaan we gymmen met de kinderen in het 

speellokaal. De ene keer werken we met toestellen en de andere keer 
allerlei spelletjes. Gymkleding is voor de kleuters nog niet 
noodzakelijk.

• Gymschoenen: Iedereen heeft een eigen tas met gymschoenen er in. 
Deze blijven op school hangen.



Buiten spelen
Twee keer per dag spelen we samen. De kinderen kunnen fietsen en ander speelgoed uit 

de schuur gebruiken. Ook doen we buiten wel eens gezamenlijke spelletjes. In totaal 
spelen we ongeveer 2 uur op een dag buiten.



Wijzneus en muziek

• Wijzneus: iedere week staat er “Wijzneus” op de planning. Wijzneus is een 
methode die wereldoriëntatie aan het jonge kind biedt. Door deze methode 
leren de kinderen op een speelse en onderzoekende manier kijken naar de 
wereld om zich heen.

• Muziek: iedere week staat er muziek op het rooster. Op dat moment doen we 
allerlei muzikale activiteiten zoals bijv. werken met instrumenten, dansen enz. 



Datamuur
In elke groep hangt een datamuur, maar bij de kleuters heeft deze de 

naam van de groep. Op deze muur willen we wat we leren graag zichtbaar 
maken. Zo hebben we bijv. een groepsmissie, een groepsdoel, een gouden 
moment en de groepsregels. Deze onderdelen zullen we in de nieuwsbrief 

van de kleuters verder toelichten.



Overige informatie
• Verjaardagen: verjaardagen vieren we voor nu nog zonder ouders i.v.m. 

Corona. De kinderen kunnen iets trakteren, wat verpakt is.

• Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen via een digitaal leerlingvolgsysteem genaamd Kijk. 
N.a.v de observaties en registraties krijgen de kleuters een keer per jaar rond februari een 
rapport. U ontvangt daarna een uitnodiging van ons om hierover in gesprek te gaan.

• Parro: Wij zijn op onze werkdagen beschikbaar via de ouderapp Parro. Via Parro kunt u 
mededelingen doorgeven aan ons. Ook zullen wij regelmatig een berichtje op Parro zetten met 
informatie of leuke momenten die in de klas zijn gebeurd.

• Corona: Helaas hebben wij nog steeds te maken met het virus. Alles zal aankomende tijd helaas 
nog anders verlopen dan normaal. Wij volgen nog steeds het nieuwste protocol op. Heeft u 
vragen hierover? Stel ze gerust!



Een fijn schooljaar toegewenst

We hopen er met elkaar een fijn schooljaar van te maken!


