Berneboartersplak ‘Bernewird’

Bornwird, september 2019
Betreft: peuters op school
Beste ouder/verzorger,
Op vrijdag mogen alle peuters uit de omgeving, vanaf 2 jaar, naar school, juf Tjitske en juf Fokje zijn
dan de hulpjuffen van juf Marja. Want de peuter-kleutercombinatie doen we in samenwerking met
basisschool KBS Bernewird te Bornwird.
Op woensdagmorgen hebben we een tweede peuterochtend. De peuters vanaf 3,5 jaar zijn dan van
harte welkom in de kleutergroep op de reguliere schooltijd, van half 9 tot 12 uur. Juf Suzanna is de
juf op woensdag en laat uw peuter zo veel mogelijk meedoen aan de kleuteractiviteiten. Als uw kind
nog niet 3,5 jaar is maar wel volgens u de uitdaging nodig heeft van een 2e ochtend mag u contact
opnemen met de school. In overleg met u, de peuterjuffen en de kleuterjuffen bespreken we of dit
mogelijk is én of het goed is voor uw kind.
Hoe ziet een vrijdagochtend eruit; we beginnen om 8.30 uur met een inloop waarbij ouders en
kinderen samen een spelletje of een puzzel kunnen maken. Daarna gaan we in de kring en lezen we
een verhaaltje voor wat bij het werkje van die dag past. Na het knutselen gaan we spelen in de
verschillende hoeken, zoals de bouwhoek, poppenhoek en de zandtafel. Rond 10 uur hebben we
samen met de kleuters fruitpauze. Als we het fruit op hebben is er tijd om iets met muziek te doen,
een spel-les of een taalactiviteit. Bij droog weer, spelen we gezamenlijk buiten en even voor 12 uur
sluiten we de ochtend af met een verhaaltje.
Op deze manier maken de peuters kennis met het onderwijs, het lokaal en de kleuters. Een prachtige
samenwerking waar we trots op zijn! De peuters voelen zich vertrouwd en bouwen meteen een band
op met hun toekomstige kleuterjuf. De overgang van peuters naar kleuter gaat dan ook heel
geleidelijk.
Als uw kind bij ons is zullen de peuterjuffen heel goed op hem/haar passen. Maar zoals u wellicht ook
wel weet zijn wij niet een reguliere kinder-/peuteropvang. En daarom kan de school niet
verantwoordelijk zijn voor uw kind als hij/zij hier op school is, zelf blijft u verantwoordelijk.
Op dit moment betaalt u voor uw kind op de vrijdagochtend 15 euro per maand. Mocht u gebruik
willen maken van 2 peuterochtenden per week zal het in totaal 20 euro per maand bedragen. Tjitske
regelt de betalingen.
Heeft u vragen of wilt u uw kind aanmelden dan kunt u contact opnemen met Tjitske Dijkstra (0613065310) of met de school KBS Bernewird (0519-221373).
Tot ziens!
Met vriendelijke groet,
Tjitske Dijkstra en Alice Klimstra (Directeur)

