
 
 
 
Welkom bij peuterhuis Sterrenkinderen! 
 
De juffies en de ouders heten u en uw kindje van harte welkom. 
Iedere nieuwe start is even wennen . Om u hierbij te helpen hebben wij een aantal 
gewoonten en afspraken op een rijtje gezet. 
 
-De eerste ochtend: 
U mag de eerste ochtend bij uw kindje in onze groep blijven. Zo kunt u zien en voelen hoe 
het bij ons gaat en de speelgenootjes van uw kind een beetje leren kennen. De eerste 
ochtend brengt u het intakeformulier mee . Dit wordt ( wanneer haalbaar) tijdens het buiten 
spelen met een van de leidsters besproken. U hoort dan direct welke leidster als mentor voor 
uw kind is aangewezen. Natuurlijk zorgen alle juffies goed voor uw kindje maar de 
mentorjuffie zal wat bijzonderheden rondom de ontwikkeling van uw kind vastleggen en dit 
(indien gewenst/nodig) met u bespreken.  
Tijdens dit gesprekje maken we ook afspraken met u over het afscheid bij de eerstvolgende 
peuterochtend.  Het is fijn om te weten waar u aan toe bent en waar u samen met uw kind 
naartoe kan leven.  
 
-Openingstijden en ochtendritme: 
Onze groepen starten om 08.30uur. Veiligheid en vertrouwen zijn belangrijke stappen in de 
ontwikkeling van uw kind. We proberen bij het brengen van uw kindje een zo veilig mogelijke 
overdracht te bieden. Eventuele bijzonderheden kunt u aan de leidster meegeven. Wanneer 
er grote mededelingen zijn willen wij u vragen dit vooraf via de mail  of telefonisch aan de 
juffies door te geven 
Om vrij te kunnen spelen en bewegen is het prettig als de kinderen makkelijk zittende kleding 
dragen.  Kinderen die met regenlaarsjes naar school zijn gekomen moeten in de klas 
pantoffeltjes aan. Ook als je met gewone schoenen naar school komt mogen er uiteraard 
pantoffeltjes gedragen worden maar het is dan niet noodzakelijk.  Het ochtendritme ziet er 
als volgt uit:  
 
Vrij Spel 
Opruimtijd 
Vertelhuis 
Fruit eten 
Brood bakken 
Buiten spelen 
eten 
Vertelhuis 
De deur van de klas gaat om 12.30 weer open 
( er kan bij bijzondere gelegendheden uiteraard van dit ritme afgeweken worden) 



 
- De bewaartas:  
Ieder kindje ontvangt een eigen bewaartas. Deze tas blijft de gehele periode in ons 
peuterhuis en wordt aan het eind van de peutertijd weer ingeleverd bij de juffies. Op de 
ochtenden dat uw kind bij ons speelt hangt u zijn/haar tas aan de kapstok. Aan het eind van 
de speelochtend mag de tas mee naar huis of de lege tas in de grote mand bij de deur 
bewaard worden.  Aan iedere tas komt een label met de naam van het kindje. Om te zorgen 
dat ook uw peuter de eigen tas herkent vragen wij u om bijv een knuffeltje in de zak op de 
tas te stoppen of iets vertrouwds op de tas te spelden.  Het is wel de bedoeling dat de tas 
aan het eind van de gebruiksperiode weer blanco ingeleverd kan worden.  De tassen zijn 
met veel liefde gemaakt, daarom vragen wij u hier zuinig op te zijn en het idee is dat het 
duurzame tassen zijn die meerdere jaren mee kunnen. 
 

-In de bewaartas:  
Alles wat uw kind tijdens de ochtenden nodig kan hebben mag in de bewaartas.  De jas, 
sjaal, wantjes en een extra setje kleding voor als er een ongelukje gebeurt. In sommige 
situaties is het fijn als er ook een troostspeen of knuffeltje in de tas zit. Omdat wij in bijna alle 
gevallen buiten spelen ook graag voor ieder kind een regenjasje ( poncho) en regenlaarsjes. 
Het is voor de juffies fijn als de naam van uw kind in de jas, laarzen en regenkleding staat. 
 

- Ophalen van uw kind:  
Indien u niet zelf in de gelegenheid bent om uw peuter op te halen horen we graag wie uw 
kind komt ophalen. Voor de veiligheid is het belangrijk dat de juffies dit weten.  Zonder 
bericht mogen wij uw peutertje niet meegeven.  
 

- Klassenouders: 
De groep heeft twee klassenouders, naast de juffies kunt u ook bij de klassenouders met 
vragen en opmerkingen terecht. U ontvangt veel  schriftelijke informatie via de klassenouder. 
Ook bij de jaarfeesten en bijzondere gebeurtenissen spelen de klassenouders een 
belangrijke rol. De klassenouders vragen u naar uw mailadres en telefoonnummer. Soms 
krijgen zij deze informatie van de juffies. Als u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit bij de 
juffies aangeven.  
 
-jaarfeesten: 
Bij peuterhuis Sterrenkinderen werken we zoals u weet vanuit de antroposofische 
pedagogische visie. Onze inhoud wordt bepaald door de seizoenen en jaarfeesten zoals die 
in de vrije scholen gevierd worden. Voorbeelden van de jaarfeesten zijn: Kerstmis, Pasen en 
Pinksteren maar ook minder bekende feesten als St. Maarten en St. Jan worden in de 
groepen beleefd en gevierd. Rondom de jaarfeesten organiseren we ouderavonden, 
ongeveer 6 per schooljaar. Tijdens deze avonden vertellen de juffies iets over de 
achtergronden van het feest en hoe we dit met de jonge kinderen in de praktijk beleven. 
Tijdens iedere ouderavond wordt ook iets voor uw kind geknutseld. Voor Sint Maarten maken 
we bijv een knollantaren, met Palmpasen de Palmpasenstok en voor de viering van 5 
december maken we ook altijd zelf het cadeautje.  
Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u de planning voor het hele jaar. De planning 
hangt ook op het prikbord naast de deur. 
Wanneer de ouderavond voor de deur staat ontvangt u nog een mail met daarin meer 
details. Bij sommige jaarfeesten mag u als ouders aanwezig zijn en sommige vieren de 
kinderen met de juffies samen. Dit word vermeld in de jaarplanning en/of de gedetailleerde 
uitnodiging . De ouderavonden zijn steeds van 19.30 tot uiterlijk 21.30. Uw aanwezigheid is 
voor ons en uw kindje belangrijk.  
 

 

 

 



- Het meebrengen van eigen speelgoed:  
Wij willen u vragen om het eigen speelgoed zo veel  mogelijk thuis te laten of even aan de 
juffies te laten zien, iets over te vertellen en in de bewaartas of in de bewaarmand te 
bewaren tot het weer mee naar huis mag.  
De juffies merken soms dat er steeds meer en groter speelgoed mee naar de groepen komt. 
Natuurlijk snappen we hoe dit kan ontstaan maar we zien in de groepen ook dat het voor de 
kinderen lastig is om eigen speelgoed te delen en voor de juffies is het lastig om het vaak 
kwetsbare speelgoed te beschermen.  
Houd er rekening mee dat, wanneer uw peuter zelf speelgoed meebrengt, er ook andere 
peuters mee spelen. Dit verhoogt het risico op schade 
.  
- Het meebrengen van spenen/kroeltjes:  
Voor de allerkleinste is soms fijn om iets vertrouwds en troostrijks in de buurt te hebben. Wij 
willen u vragen speentjes zoveel mogelijk in de bewaartas te laten zitten. De juffies kunnen 
dan zelf inschatten wanneer daarvan gebruik wordt gemaakt en voorkomen dat de spenen 
rondzwerven in de klas en in meerdere mondjes terecht komen. Vaste en vertrouwde 
kroeltjes en knuffeltjes zijn, in geval dit voor het kind nodig is, welkom en gaan meestal kort 
na binnenkomst in het mandje op de kast.  
 

- De lief en leed pot:  
Soms is het fijn als we met elkaar iets leuks kunnen doen (kaartje/bloemetje) voor iemand 
die wat langer ziek is of bij de geboorte van een nieuw broertje of zusje etc. De 
klassenouders beheren hiervoor een lief en leedpot. We vragen u hieraan mee te doen en  
een kleine bijdrage te leveren.  
 
- Het telefoonnummer voor de ziekmeldingen:  
Kan uw peuter, om welke reden dan ook, niet komen, geef dit dan voor 8:30 uur aan één van 
de leidsters door. Dit kan op nr: 06-38881219. Spreek duidelijk uw naam, naam van het kind 
en de datum van de dag in.  
 

- Vervanging bij ziekte juffie:  
Wanneer één van de juffies ziek is wordt er gebruik gemaakt van onze vaste invalkracht of 
een collega van de andere groep.  
 

- Helpen met klusjes:  
Zo af en toe zijn er klusjes waar de juffies mee geholpen kunnen worden, zoals bijv. tuin 
werkzaamheden, naaiklusjes, bakken voor een feest etc. De klassenouders vragen u waar 
mogelijk om hierbij te helpen, u hulp wordt zeer gewaardeerd.  
 

- De bewaarmand:  
In de klas is een bewaarmand, hier gaan de kroeltjes in, maar soms ook de tekeningen en 
andere dingetjes van en voor uw kind. Kijk regelmatig even in de mand of vraag ernaar 
indien u iets mist.  
 

- Verjaardag van uw kind:  
Wanneer u kind jarig is wordt dit  ook in de groepen gevierd , Er is voor uw kindje een 
verjaardagkroon en een verjaarsverhaal. Ook mag uw kind in de groep trakteren. Voor de 
duur van het feest mag u in de klas aanwezig zijn. Afspraken over de traktatie en de tijden 
maakt u met de juffies van de groep. Soms moet er in de groep rekening worden gehouden 
met diëten en allergieën. Informeer hier ook naar bij de  juffies. Als tip geven we u alvast 
mee om de traktaties eigentijds verantwoord, klein en eenvoudig te houden.  
 

- Schoolfotograaf:  
1 keer per jaar komt een fotograaf om portret- en groepsfoto's te maken van uw peuter. U 
bent vrij om de foto's te kopen. De data worden van te voren aan u bekend gemaakt. 



- Warme overdracht:  
Gedurende de peuterperiode wordt de ontwikkeling van uw kind geobserveerd en 
geregistreerd. Dit gebeurt met behulp van de KIJK methode. De afsluitende registratie is 
tevens overdracht en wordt met u besproken. Wanneer u daarmee akkoord gaat wordt de 
overdracht naar de toekomstige school verstuurd. In sommige gevallen kan er sprake zijn 
van een warme overdracht. Wanneer dit het geval is, is er naast de papieren overdracht ook 
persoonlijk contact met de school. Dit gebeurt uiteraard altijd met uw toestemming. Voor 
kinderen die op de Leeuwenhartschool blijven is er altijd sprake van een warme overdracht.  
 
- Opzegging: 

De plaatsing van peuters wordt automatisch beëindigd op de 4e verjaardag van uw kind. Wilt 
u eerder stoppen, omdat uw kind bijvoorbeeld alvast mag gaan wennen op de basisschool, 
of omdat u gaat verhuizen, etc., dan dient u dit zelf aan te geven. 
Ook als u wilt dat uw kind iets langer op de peuterspeelzaal blijft, bijvoorbeeld omdat hij/zij 
vlak voor een vakantie 4 jaar wordt, dan dient u dit zelf door te geven aan de administratie. 
Voor het vieren van het afscheid in de groep maakt u de afspraak met de juffies. 

 

 

 

 

 


