
                                                                           
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. We hebben niet alleen deze brief voor u, u krijgt ook een 
link om een filmpje te downloaden. Op deze manier heeft u een kijkje bij ons in de groep. 
 
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? 
Van achter naar voren. 
 
Ik ben Esther van Veen. Ik woon in Oud-Beijerland, ben 
getrouwd en heb 3 zoons van 10, 6 en 2 jaar oud. Ik werk nu 
ruim 16 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! 
 
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 4 jaar op de peutergroep. De laatste 2 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!  
 
Ik ben Angela. Ik woon in Vlaardingen, samen met mijn man verwachten wij ons eerste 
kindje in oktober. Ik werk nu 6 jaar voor CSG de Waard. In de afgelopen 6 jaar heb ik 
verschillende scholen gezien, maar dit schooljaar alweer voor het derde jaar op de 
Molenwiek. Ik heb er zin om les te geven in onze gezellige Pauwenklas! (Eind januari ben ik 
terug van mijn zwangerschapsverlof) 
 
Vervanging zwangerschapsverlof. 
Mijn naam is Desiree de Zeeuw.  De komende maanden zal ik 

Angela vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Sinds mijn 

geboorte woon ik in het mooie ‘s-Gravendeel. Daar woon ik nu 

nog steeds. In mijn vrije tijd ben ik regelmatig te vinden bij de 

sportschool, waar ik aan crossfit doe. Een hele leuke en 

gevarieerde sport. Verder vind ik het leuk om muziek en foto’s te 

maken, te koken en dagjes uit te gaan met mijn vriend(en).    
Dit schooljaar ben ik gestart met de Pabo met als doel om 

uiteindelijk bij iedere groep te mogen werken. Ik kijk er naar uit 

om uw kind te mogen ontmoeten en les te mogen geven.  
 
 
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 derde 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. De 
samenwerking vindt plaats op maandag,dinsdag & donderdag. Dit betekent dat de peuters 
die minimaal 3 jaar en 3 maanden zijn, ook mee kunnen draaien in deze groep. 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 
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 dit jaar is Charlotte, zij is de moeder van Lucas. Wij als leerkrachten 
zullen af en toe een beroep op u doen. Dit komt dan in de groepsapp terecht. Deze wordt 
beheerd door Charlotte.  
 
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. 
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 
Wegens de corona regels op dit moment houden de kleuters het eten en drinken in hun 
eigen tas. 
 
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! 


