
Pedagogisch werkplan

BSO De Hoeksteen



1) Missie en visie van BSO ‘t Hoekje

BSO ´t Hoekje biedt christelijke kinderopvang aan kinderen van 4 t/m 7 en 8 t/m 12 jaar.

De kinderopvang is gehuisvest in basisschool Op de Hoeksteen in Hasselt. Om een veilig en

stabiel klimaat te realiseren werken we samen met het onderwijsteam van Op de

Hoeksteen, d.m.v. gezamenlijke scholing en actieve communicatie over de dagelijkse gang

van zaken. Op deze wijze hopen wij een gezamenlijk draagvlak te creëren voor het kind.

Onze missie en identiteit

BSO De Hoeksteen ervaart een belangrijke missie in het bieden van

christelijke kinderopvang. Wij willen kinderen opvang bieden waarin

de Bijbelse normen en waarden centraal staan en waar de kinderen

zich veilig en geliefd voelen waardoor ze vrij kunnen spelen, elkaar

ontmoeten en zich ontwikkelen.

Onze BSO kenmerkt zich dan ook doordat de pedagogisch

medewerkers van De Hoeksteen de Bijbelse normen en waarden en

een christelijke levensstijl uitdragen. Belangrijke christelijke

leefregels die we nastreven binnen onze opvang zijn:

- We gaan liefdevol met onszelf, de ander en de omgeving om vanuit de overtuiging

dat we allemaal waardevol zijn omdat we allemaal door God gemaakt en geliefd

zijn.

- We zijn mild naar onszelf en de ander, we veroordelen elkaar niet, maar willen het

beste in de ander zien en eventuele conflicten oplossen.

- We mogen ontdekken welke talenten we van God hebben gekregen, we stimuleren

elkaar daarbij en vullen elkaar daarin aan.

- We zijn niet alleen op onszelf gericht maar denken na hoe we wat kunnen

betekenen voor anderen en hoe we goed en duurzaam met onze omgeving en de

natuur om kunnen gaan.

- Wij uiten onze identiteit in ons dagelijks

handelen d.m.v. bidden, lezen, zingen, gebruik

van materialen en in onze aankleding van de

ruimte

Op BSO t Hoekje is ieder kind welkom, onafhankelijk van

welke school, welke geloofs- of culturele achtergrond.

Wij bieden hen opvang waarin Gods liefde en leefregels

centraal staan.

Onze visie

BSO ‘t Hoekje vindt het allereerst belangrijk om een

veilige, gezellige plek te zijn waar kinderen graag

komen en waar ze zichzelf kunnen zijn. Een plek waar

ze zich gezien weten, waardoor ze zich vrij kunnen

ontwikkelen, elkaar kunnen ontmoeten en vrij kunnen

spelen.



Hoe wij deze plek vormgeven wordt bepaald vanuit een christelijke visie op kinderen en

kinderopvang.In deze visie gaan we uit van de volgende vier basisprincipes:

- Elk kind is waardevol

- Elk kind is uniek

- Elk kind heeft talenten

- Elk kind heeft een veilige omgeving nodig om zich te ontwikkelen

Door vanuit deze gedachten te handelen kan het welzijn van elk kind gestimuleerd worden

en kan ieder kind tot zijn recht komen en zich ontwikkelen tot een

zichzelf en zijn omgeving respecterend mens.

Kenmerken die bij BSO De Hoeksteen passen vatten we samen in 6

speerpunten. Te weten:

- Plezier

- Aandacht

- Christelijk

- Persoonlijk

- Kindgericht

- Verbondenheid

2) Informatie over de groepen op de Hoeksteen:

De locatie van onze BSO heet ‘t Hoekje. Op deze locatie bevinden zich 2 stamgroepen. De

eerste stamgroep van de BSO heet ‘Tom & Jerry’ en biedt opvang aan de jongste kinderen

van de BSO. De tweede stamgroep heet ‘Tigers’ en deze biedt opvang voor de oudste

kinderen van de BSO. We delen de groepen in, kijkend naar de speel- en

ontwikkelingsbehoefte van het kind. En naar de groepsgrootte van beide stamgroepen.

De BSO blijft altijd in ontwikkeling, soms neemt er een kind afscheid en soms mogen wij

een nieuw kind verwelkomen. Hierbij houden wij rekening met de samenstelling van de

groep en de behoefte van het kind. Wij hebben jaarlijks een herhaling voor de

kanjertraining. Zodat wij up to date blijven.

Tom & Jerry

Deze groep bevindt zich in het BSO lokaal op basisschool De Hoeksteen. Hier worden

maximaal 10 kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar.

Als de kinderen binnenkomen nemen we de tijd om met elkaar te praten, hoe de dag was,

of er leuke of lastige dingen waren. Onder het genot van ranja en fruit worden er verhalen

verteld en grapjes gemaakt.

Daarna gaan we met de hele groep naar buiten (tenzij het hard regent, dan kunnen we



gebruik maken van de gymzaal), om op het plein heerlijk vrij te spelen. Daar ontmoeten

we de Tigers. We maken gebruik van het speelgoed van de

school.

Om 15.45 uur gaan we met de kinderen naar binnen om te

spelen, naar binnen gaan om daar te knutselen, een spelletje te

doen, of in 1 van de hoeken te spelen. We hebben een

huishoek, poppenhoek, autohoek en constructiemateriaal zoals

lego e.d.

Om 16.30 uur eten hebben we weer een groepsmoment en eten

we een cracker en krijgen de kinderen te drinken.

Hierna is er ruimte voor vrij spel totdat de kinderen worden

opgehaald.

Tigers

Deze groep bevindt zich in een lokaal van de basisschool De Hoeksteen. Hier is een mooie

huiselijke ruimte gecreëerd waar de Tigers elkaar ontmoeten. Overdag word dit lokaal

gedeeltelijk gebruikt door de school. Tijdens BSO-uren maken wij gebruik van de hele

ruimte. Tigers mogen ook gebruik maken van het handvaardigheidslokaal. In deze groep

worden maximaal 20 kinderen van 6 t/m 12 jaar opgevangen. Op deze groep krijgen de

kinderen wat meer zelfstandigheid, ze krijgen meer ruimte om

zelfstandig een activiteit te bedenken en uit te voeren. Er zijn

leeftijdsgerichte spellen, tijdschriften en knutselmateriaal

aanwezig, zodat ze genoeg uitdaging hebben.

Als de kinderen binnenkomen nemen we de tijd om met elkaar

te praten, hoe de dag was, of er leuke of lastige dingen waren.

Onder het genot van ranja en fruit worden er verhalen verteld,

grapjes gemaakt of een ducky gelezen.

Daarna gaan we met de hele groep naar buiten (tenzij het hard

regent), om op het plein heerlijk vrij te spelen. We maken

gebruik van het speelgoed van de school.

Om 15.45 uur mogen de kinderen die binnen willen spelen, naar

binnen gaan om daar te knutselen, een spelletje te doen, of een andere activiteit te

ondernemen, onder de voorwaarde dat zij in het zicht blijven van de leidster. We mogen in

overleg met school gebruik maken van het gymlokaal, om een balspel o.i.d. te doen.

Om 16.30 uur eten hebben we weer een groepsmoment en eten we een cracker en krijgen

de kinderen te drinken.

Hierna is er ruimte voor vrij spel totdat de kinderen worden opgehaald of zelf naar huis

mogen gaan. Het laatste uurtje voegen wij de groepen samen.



VSO

Op de locatie is ook een voorschoolse opvang.

Deze biedt opvang aan maximaal 11 kinderen

van 4 t/m 12 jaar. De kinderen worden

opgevangen in het BSO lokaal op De hoeksteen.

Ouders mogen hun kind brengen in het BSO

lokaal. Er is nog de mogelijkheid om verder te

ontbijten, huiswerk af te maken, vrij te spelen

of nog even op de bank te relaxen voordat de

schooldag begint. De leidster zorgt dat ieder

kind naar zijn lokaal gaat wanneer de school

begint. De leidster blijft toezicht houden totdat

de schooldag begint.

Kind-ratio

Binnen de wettelijke kaders mogen wij in onze huidige groepssetting van de Tom en Jerry

groep 10 kinderen onder de leeftijd van 7 jaar opvangen wanneer er 1 leidster aanwezig is.

Op de Tigers mogen wij 20 kinderen opvangen onder begeleiding van 2 leidsters. Op deze

locatie kunnen maximaal 30 kinderen opgevangen worden. Bij verdere groei worden er

aanpassingen in het gebouw gedaan om meer kinderen op te kunnen vangen. Op een BSO

middag nemen de leidsters geen pauze. Als er minder dan 10 kinderen zijn (omdat de

andere kinderen zijn opgehaald), dan gaan de andere leidsters naar huis. Tijdens de

vakantie en schoolweken hanteren we dezelfde kind-ratio.

Mentorschap

Alle kinderen hebben een mentor, dit is het eerste aanspreekpunt in de dagelijkse

overdracht voor ouders. Daarnaast observeert de mentor het kind in de ontwikkeling en

rapporteert dit in het kind-volg systeem. Deze observaties zijn ook input voor onze 10

minuten gesprekken waar ouders zich op kunnen inschrijven. De medewerkers hebben de

kinderen onderling verdeeld. De kinderen en ouders zijn hiervan op de hoogte gesteld. Bij

een nieuwe aanmelding wordt dit mondeling toegelicht tijdens het intakegesprek.

Team BSO de Hoeksteen

Ons team bestaat uit vier personen, Annemieke, Julia, Henrieke en Jorieke. In de stukje

hieronder stellen we onszelf voor.



Mijn naam is Annemieke Buitenhuis, ik ben 26 jaar. Ik ben

geboren en getogen in Hasselt.

In 2018 heb ik in samenwerking met Kleurrijk de BSO De

Hoeksteen opgericht. Ik ben met 8 kinderen gestart en

inmiddels zitten wij op ruim 30 kinderen. Met veel plezier

en toewijding heb ik het zien groeien.

Voor mij is het persoonlijk contat met de kinderen heel

belangrijk. Ze kennen mij en ik ken hen. Ik vind het leuk

om grapjes uit te halen onderling en ik houd van

gezelligheid. Ik werk alle dagen met plezier bij de Bso en

Vso.

Hallo allemaal! Ik ben Julia van Dommelen, 23 jaar oud en woon in Wijhe. Ik werk op de

Tiger groep. Afgelopen jaar heb ik mijn hbo-diploma Sociaal Pedagogische Hulpverlening op

zak en nu ben ik vol enthousiasme het werkende leven ingegaan. Wat voor mij van belang

is, is blijven ontwikkelen en tegelijkertijd

plezier hebben in wat je doet. Daarnaast hou

ik ook erg van creativiteit op elke manier. Zo

komt dat ook terug in mijn vrije tijd: ik ga

graag een creatieve uitdaging aan om zowel

schilderijen als (bouw)werken te maken.

Aangezien mijn vriend in Hasselt woont, mag

ik mij ook helemaal uitleven tijdens het

maken van de versiering voor het Euifeest,

super leuk! Verder hou ik van het buitenleven

en kun je mij vinden tussen de paarden en

katten die bij ons wonen. Tijdens mijn

bezigheden op de Hoeksteen zal ik veel aandacht besteden aan creativiteit. Ik ben er

namelijk van overtuigd dat iedereen iets creatiefs in zich heeft zitten, op wat voor manier

dan ook. Ik hou er van om dit te ontdekken, ontwikkelen en te benutten!

Mijn naam is Henrieke Bloemert, ik ben 20 jaar en

mag op de BSO gaan werken.In mijn vrije tijd

schilder ik vaak. Daarnaast doe ik ook graag leuke

dingen met mijn vrienden. Ik ben sinds juli 2021

klaar met mijn opleiding voor pedagogisch

medewerker niveau 3.Het leuke aan het werken

met kinderen vind ik de uitdaging die er in dit

werkt zit. En er is geen dag hetzelfde.Ook vind ik



het fijn om met de kinderen een band op te bouwen.

Mijn naam is Jorieke Brand, ik ben 21 jaar oud en

woon in Dalfsen. In maart 2019 heb ik de opleiding

onderwijsassistent afgerond. Vanaf april 2019

werk ik bij Kleurrijk. In het laatste jaar van de

opleiding liep ik stage op basisschool Op de

Hoeksteen. Op dat moment zochten ze een

nieuwe collega voor de bso. Ik kende de school,

collega's en kinderen en na het behalen van mijn

diploma ben ik gaan werken bij de bso. In

september 2019 ben ik gestart met de voltijd Pabo

op Hogeschool Viaa. Daardoor ben ik vooral in de

vakanties aanwezig. Fijn om dan samen met de

kinderen te mogen ontspannen en genieten van hun vrije tijd!

Openingstijden en dagen van opvang

Maandag 7.30- 8.30 uur VSO; Annemieke

14.30-18.30 uur Tom & Jerry; Annemieke

14.30- 18.30 uur Tigers; Julia

Dinsdag 7.30- 8.30 uur VSO; Henrieke

14.30- 18.30 uur Tom & Jerry; Henrieke

14.30- 18.30 uur Tigers; Annemieke, Julia

Woensdag gesloten

Donderdag: 7.00- 8.30 uur VSO; Annemieke

14.30- 18.30 uur Tom & Jerry en Tigers gecombineerd; Annemieke

Vrijdag gesloten

Tijdens studiedagen en/of vakanties zijn wij geopend van 07:30 tot 18:30  Op landelijke

feestdagen zijn wij gesloten Aan- en afmeldingen voor deze dagen kan doorgegeven

worden via de Konnect app. Op de website kunt u ons huidige jaarplanning vinden.

Vrijwilligers en stagiaires

Op dit moment hebben wij geen stagiaires of vrijwilligers. Mochten wij stagiaires en



vrijwilligers krijgen in de toekomst, dan staan ze boventallig op de groep. Stagiaires mogen

activiteiten aanbieden aan kinderen, het eet en drink moment verzorgen, toezicht houden

op het plein, overdracht gesprekjes voeren met ouders. Hierin worden ze begeleid en

vallen ze onder verantwoordelijkheid van de stagebegeleider. De begeleiding houdt in dat

er regelmatig een gesprek plaats vindt waarin het functioneren van de stagiaire en de

vrijwilliger besproken wordt. Op dit moment hebben wij geen bbl studenten.

3) Starten op de BSO;  BSO De Hoeksteen

Aanmeldingen worden ingediend bij KleurRijk en doorgegeven aan ons. Wij nemen

vervolgens contact met u op voor een eerste kennismaking (gemiddeld 2 a 3 weken voor de

start). Kom samen met uw kind(-eren) even neuzen in de ruimte en wij praten jullie graag

bij over onze gewoontes en praktische gang van zaken. Wij handelen samen wat

administratie af zoals het noteren van de noodgegevens en u kunt ons op de hoogte

brengen van eventuele bijzonderheden van uw kind.

De eerste dag: we halen uw kind op bij zijn lokaal en nemen hem mee aan tafel. Wij

stellen iedereen op spelenderwijs aan elkaar voor en we vertellen hem gedurende de dag

hoe onze dagindeling eruit ziet. We blijven de eerste paar dagen wat extra in de buurt en

houden hem goed in de gaten. We vinden het belangrijk om goed contact te onderhouden

met ouders, zeker bij de start. En zullen na afloop van iedere BSO middag even een

momentje zoeken om met elkaar in gesprek te gaan.

4) Buitenspelen

Buitenspelen vinden we erg belangrijk. Het heeft namelijk veel voordelen:

● Bij het buitenspelen beweegt een kind veel. Dit heeft lichamelijke voordelen en het

heeft een gunstige invloed op de hersenen.

● Door buiten spelen leert een kind ruimte, diepte, afstand en snelheid in te

schatten.

● Kinderen ontdekken de wereld om zich heen.

● Buitenspelen stimuleert fantasie en creativiteit.

● Buitenlucht zorgt ervoor dat kinderen beter slapen.

● Buitenspelen vermindert stress.

● Kinderen ontdekken buiten gemakkelijker de mogelijkheden van hun eigen lichaam.

Dit geeft zelfvertrouwen.

Buitenspelen is dan ook een vast onderdeel van het programma. Oudere kinderen mogen

aan het eind van de middag ook zonder toezicht buiten spelen mits hiervoor schriftelijk

toestemming is verkregen van de ouders. Als het schemerig is mogen de kinderen niet

meer buitenspelen.Om de veiligheid te waarborgen.



5) Werken met thema’s

De activiteiten die aangeboden worden variëren. Zo is er regelmatig sport en spel. Hierbij

worden ook spellen gebruikt uit het boek ‘Kanjerspellen’. Dit sluit aan op de

kanjermethode die zowel bij de Hoeksteen als bij de BSO gebruikt wordt. Verder komen

ook koken, knutselen en drama aan de orde. Zo wordt elk kind uitgedaagd en kan elk kind

zijn of haar talenten ontdekken en ontplooien.

Als we een dagje weg gaan dan bereiden we dit goed voor.

We verdelen de kinderen in groepjes en maken duidelijke

afspraken met de kinderen. Zo zorgen we ervoor dat het

overzichtelijk blijft en dat het voor de kinderen duidelijk is

wat de bedoeling is en wat er van hen verwacht wordt.

Als we bij ons op de vestiging een activiteit doen, dan

hebben we die goed voorbereid. Als we beginnen aan een

activiteit dan zorgen we ervoor dat we met genoeg leidsters

zijn. Daarna leggen we de kinderen duidelijk uit wat de bedoeling is en als er geen vragen

meer zijn gaan we beginnen aan de activiteit.

In de vakanties op op studiedagen bereiden we regelmatig activiteiten voor. Voorbeelden

hiervan zijn; een speurtocht door Hasselt, iets bakken, naar een speeltuintje toe, ergens

picknicken, een film kijken.

6) Methode registratie

Wij zijn verbonden aan een school die gebruik maakt van een kanjermethode en spreken

de Kanjer taal ook op de BSO  zodat een doorgaande lijn gewaarborgd is.Deze methode

bevorderd het onderling vertrouwen binnen de groep en stimuleert sociale veiligheid en

een prettig klimaat.

Als BSO willen wij graag inhaken op deze methode om op deze manier dezelfde waarden

en normen te hanteren als binnen het onderwijs en dezelfde taal willen spreken. De

leidster is geschoold in de kanjertraining.

Alle kinderen worden 1 keer per jaar door middel van ons Kind Volg Systeem in Konnect

geobserveerd. Uiteraard worden de kinderen dagelijks gezien, maar op deze tijdstippen

wordt er gericht geobserveerd. Gekeken wordt naar gedrag en sociaal emotionele

ontwikkeling van het kind. Deze observaties zijn ook input voor onze 10 minuten

gesprekken waar ouders zich op kunnen inschrijven.

Tijdens deze 10 minuten gesprekjes is er ruimte om te praten over hoe het kind de BSO

ervaart, wat hij/zij leuk en lastig vind. Waar het kind en/of de ouders  tegenaan lopen. Elk



jaar word er gevraagd of ouders behoefte hebben aan een gesprek. Deze gesprekken

vinden zo mogelijk plaats als ook de oudergesprekken op school plaatsvinden, zodat ouders

niet 2 keer hoeven te komen.

7) Voeding

Als BSO vinden we gezonde voeding belangrijk. Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn

volop in de groei en hebben dus eten en drinken met voldoende energie en voedingsstoffen

nodig. Ook op de BSO krijgen kinderen te eten en te drinken en spelen pedagogisch

medewerkers een rol in het aanbieden van verantwoorde en gezonde voeding. Zo draagt de

BSO een steentje bij aan een gezonde opvoeding van kinderen.

Wij kiezen er daarom voor om goed op te letten wat er in de

producten zit, zoals de hoeveelheid suiker. We letten er ook

goed op dat de kinderen vitaminen binnen krijgen.

Daarom is gekozen om elke dag op de BSO fruit te eten. We

kiezen fruitsoorten uit waarvan we weten dat ze kinderen ze

lekker vinden. Regelmatig proberen we nieuwe soorten uit,

voor de afwisseling en om de kinderen uit te dagen nieuwe

dingen te proberen.

Daarnaast eten we crackers of rijstwafels met kaas, kipfilet,

pindakaas appelstroop of jam. We hebben deze producten uitgekozen omdat ze gezond

zijn en geliefd bij de kinderen. Af en toe variëren we dit door nieuwe producten uit te

proberen en kinderen te laten proeven.

Bij verjaardagen mogen de kinderen trakteren. We hebben besloten om dit vrij te laten,

zodat de kinderen zelf mogen kiezen. Er is hiervoor gekozen omdat de basis van wat er op

de BSO gegeten wordt gezond is.

Als er kinderen zijn met een allergie of dat ze vanuit hun geloofsovertuiging dingen niet

mogen eten en drinken, dan mogen ouders in overleg met de pedagogisch medewerker

eigen eten of drinken meenemen. Uiteraard houden we rekening met met allergieën.

Wij hanteren hier ook het voedingsbeleid van CKO Kleurrijk.

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid vinden we erg belangrijk in onze organisatie. We besteden

maandelijks aandacht aan dit thema. Dit kan door middel van een kringgesprek of spel.

Activiteiten die gedaan worden leggen we vast in een logboek.

Alle medewerkers hebben een geldig en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO op

Oranje Kruis niveau en een BHV certificaat. Ook hebben alle medewerkers een e-learning

gevolgd over meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Ook tijdens vergaderingen

en studiedagen staat dit thema regelmatig centraal zodat er adequaat gehandeld kan

worden door de medewerkers.



We zijn veilig voor de kinderen door samen te werken met medewerkers van de Hoeksteen.

Omdat we gehuisvest zijn in het gebouw van de Hoeksteen zijn er in de schoolweken ook

leerkrachten aanwezig die regelmatig binnenlopen. Verder heeft het lokaal veel ramen aan

de kant van het plein. Bovendien staat de deur naar de gang toe altijd open.

Als achterwacht is er een collega van school beschikbaar. Haar naam en telefoonnummer

staat in de BSO telefoon. Zij kan binnen 5 minuten op de BSO aanwezig zijn. Er wordt

gewerkt aan een regeling voor in de schoolvakanties.TIjdens de zomervakantie hebben wij

een achterwacht.

Als bso hebben wij  2 lokalen tot onze beschikking, er wordt gebruik gemaakt van het

handvaardigheidslokaal. Er staan in het handvaardigheidslokaal wat elektrische apparaten

wij zorgen ervoor dat deze apparaten tijdens de bso niet aanstaan en dat de stekker eruit

is. Verder hebben wij duidelijke afspraken gemaakt met de kinderen waar zijn wel en niet

aan mogen komen. Als de kinderen in het handvaardigheidslokaal zijn, is er altijd toezicht.

8) Informatie ouders:

We willen graag goed contact houden met de ouders in het belang van het kind. Het is

bewezen dat goede ouderbetrokkenheid gunstige invloed heeft op de ontwikkeling van het

kind. Er is dan ook voldoende gelegenheid voor overdracht bij het ophalen. Mocht er iets

voorvallen of zijn er zorgen over de ontwikkeling van het kind, dan wordt er een afspraak

gemaakt door de mentor met de ouders voor een gesprek. Ook houden we ouders

regelmatig op de hoogte via een nieuwsbrief. Dit is de gezamenlijke nieuwsbrief met de

Hoeksteen. Foto’s die we maken kunnen ouders bekijken via de app Konnekt met als doel

om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Ook kunnen ouders via deze app extra dagdelen

of ruilingen aanvragen. Ruilingen zijn alleen toegestaan als er minimaal 2 kinderen

aanwezig zijn. Binnen een maximum van 10 kinderen.

We hebben geen oudercommissie, maar we staan open voor input en ideeën van ouders.

Dit kan telefonisch, via email of  de app.

De ouders kunnen ons bereiken via mail en telefonisch,of appen.

Het mailadres is: dehoeksteen@kleurrijk.nl

telefoonnummer is: 0613245192

Contact met de basisschool

Doordat we in hetzelfde gebouw gehuisvest zijn als De Hoeksteen is de omgeving erg

vertrouwd voor die kinderen die naar De Hoeksteen gaan. Het plein en het buitenmateriaal

worden gedeeld. Evenals de keuken. Mocht er die dag iets voorgevallen zijn wat invloed

kan hebben op de middag op de bso dan zal de leerkracht dit melden bij de pedagogisch

medewerker.

We werken toe naar een integraal kindcentrum waarbij alle betrokken partijen rondom een

kind samen zullen werken en communiceren om zo een veilig en stabiel klimaat te creëren

mailto:dehoeksteen@kleurrijk.nl


voor kinderen. Mocht een kind naar een andere BSO vertrekken dan zal er alleen bij zorg

rondom het kind een overdracht plaats vinden. Hiervoor is toestemming van ouders vereist.

De basisschool de Hoeksteen werkt met de Kanjermethode. Dit is een methode om

kinderen te leren om gaan met hun eigen emoties en gedrag. Ook wij hanteren deze

speelse en kindvriendelijke methode om hiermee de lijn door te trekken die de school

volgt. De kinderen zijn al vertrouwd met de methode.

9) Nog leuke weetjes die ons zo speciaal maken…..

- De kinderen houden heel erg van

buitenspelen.

- We hebben een groente tuintje waar we

samen met de kinderen voor zorgen.

- De meeste kinderen vinden verstoppertje

door de hele school heel erg leuk.

- We hebben een speciale doos met

allemaal leuke cadeautjes waar je iets uit

mag zoeken als je jarig bent.

- De meeste kinderen houden erg van

duckies lezen

- We doen regelmatig leuke dingen zoals een speurtocht of iets bakken.

- Veel kinderen vinden spelletjes doen erg leuk

- De oudere kinderen maken regelmatig van het handvaardigheidlokaal gebruik om

heerlijk creatief bezig te zijn

- Veel kinderen vinden het heel leuk om in de gymzaal van de school te spelen.

- Wij hebben de leukste kinderen ;)


