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TEAM 

het Jonge Kind 

Beste ouders en/of verzorgers,  
 

SKA Kinderopvang Domino en basisschool De Kinderhof vormen samen een kindcentrum. Om u op de hoogte te 
houden van alle ontwikkelingen en leuke nieuwtjes van de peuters en kleuters zullen we u een paar keer per jaar een 
nieuwsbrief sturen. Dit is dus naast de andere nieuwsbrieven van De Kinderhof en Ska.  
De eerste nieuwsbrief ligt hier voor u. Veel leesplezier!  
 

Team het Jonge Kind 
 
Even voorstellen 

Van links naar rechts van boven naar beneden 
-Eugenie (leerkracht gr. 1/2C), Margreet (pedagogisch medewerker), 
Tamara (leerkracht gr. 1/2A) 
-Ilse (pedagogisch medewerker), Margot (leerkracht gr. 1/2C), Nina 
(leerkracht gr. 1/2B).  
-Wendy (teamleider De Kinderhof) 
Helaas was Alicia (leerkracht gr. 1) afwezig.  
 

Welkom op ons Kindcentrum 
We heten alle nieuwe kinderen van harte welkom bij 
ons kindcentrum! We wensen deze kinderen én hun 
ouders een hele fijne start en tijd toe. We hopen dat 
ze zich snel thuis zullen voelen! 
 

Activiteiten  
Deze week zijn we gestart met het thema ‘lente’. Dit 
wordt per groep verder uitgewerkt met de kinderen. 
En valt er toch veel te ontdekken! Woensdag hebben 
de peuters en kleuters van groep 1/2C een 
gezamenlijke lentewandeling gemaakt in de buurt. 
Gaan we samen kijken hoe zaadjes en bloembollen 
groeien tot bloemen, lenteknutsels en een themahoek 
maken, samen lezen,  en nog veel meer leren over de 
lente!   
Wij zoeken nog zaadjes en/of bloembollen. U kunt dit 
bij de leidster/leerkracht inleveren. Alvast bedankt! 
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Waar werken we mee?  
We werken gezamenlijk met de methode ‘LOGO 3000’ 
om op een speelse en snelle manier de woorden van 
peuters en kleuters uit te breiden. In de groepen 
hangen mooie wandkaarten, we zetten verschillende 
woordenschatactiviteiten op een speelse manier in en 
er is ruimte voor differentiatie op niveau.  
Inmiddels zijn er groepsconsulaties geweest bij de 
peuters en kleuters. Hierbij hebben we op basis van 
lesobservaties feedback gekregen hoe we LOGO 3000 

nog beter kunnen inzetten. 

Klik op de afbeelding voor meer informatie 

Wist u dat? 
-De peuters en kleuters elke woensdag in een klein 
groepje samen lezen 
-In het kader van de ontwikkeling van ons 
Kindcentrum wij zijn gestart met een traject: ‘Visie in 
woord en beeld’. Gezamenlijk hebben we de volgende 
kernwaarden opgesteld: spelend en ontdekkend leren, 
kind centraal en met elkaar en voor elkaar. 
Dit is vervolgens met een aantal ouders, een extern 
bedrijf en een stuurgroep van team ’t jonge kind in 
een creatiesessie vastgesteld en gevisualiseerd. Op 
basis van de opgehaalde kernwaarden gaat het externe 
bedrijf aan de slag met het verdere ontwerp.  En staat 
er binnenkort nog een sessie gepland om de dialoog 
verder te voeren. We kijken uit naar het vervolg en 
houden u op de hoogte! 

 
Klik hier om u aan te melden 

 

 Agenda  
21 maart: studiedag groep 1 t/m 8 
 
 

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-inspiratieavond-6-april-2022-274631398907
https://www.logo3000.nl/logo-3000

