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Samen van Start 
De school is weer begonnen.  
Wij zien gelukkig allemaal blije kinderen! 
Dit schooljaar spelen de peuters en de kleuters heel veel samen.  
Zij deden dit al af en toe, maar gaan dit steeds meer doen. 
Wij noemen dit project “Samen van Start”. 
Dit betekent dat juf Bianca en juf Margreet van de peutergroep en juf Marja en juf 
Stephanie van de groepen 1-2 de kinderen regelmatig samen laten spelen om de kinderen 
nog beter onderwijs te kunnen bieden. Voor nu gebeurt dit voornamelijk buiten en vinden 
er over en weer bezoekjes plaats. 
 
Samen met ouders 
Bij Samen van Start willen wij u als ouder graag betrekken bij het leren en het ontwikkelen 
van de kinderen. 
Met een duur woord zeggen we dan: wij willen een ‘educatief partnerschap’. 
U bent belangrijk voor uw kind en wij willen graag samen met u uw kind zo goed mogelijk 
onderwijs kunnen geven. Daar hebben wij u voor nodig! 
 

Samen kijken 
Kinderen kunnen nu vanaf 2 jaar al naar school op de Ceder. Zo kunnen wij samen met u al 
vroeg kijken naar uw kind.  
We zien dan wat uw kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. 
Vanaf 2 jaar volgen wij met u de ontwikkeling van uw kind en bieden we het de begeleiding 
die het op dat moment nodig heeft. 
 

Samen werken 
Naast de juffen ziet u ook een ouderbegeleider in de Ceder.  
Zij heet Astrid Kok en heeft veel ervaring als leerkracht in het onderwijs.  
Soms kan het nodig zijn om naast het contact met de peuter- en 
kleuterjuffen eens door te praten over uw kind.  
Dit kan over van alles gaan dat met uw kind te maken heeft.  
Hiervoor kunt u bij Astrid terecht. Zij kan de tijd nemen om daarover 
met u in gesprek te gaan. Gewoon een praatje kan ook altijd! 
Ook zal Astrid in de loop van het jaar ouderbijeenkomsten organiseren 
over allerlei onderwerpen die met de ontwikkeling van uw kind te 
maken hebben. 
 
Eén ochtend in de week komt juf Judy van de bibliotheek naar school. 
Zij leest voor bij de peuters en de kleuters. 
 
 
Samen komen wij verder dan alleen. 
Samen gaan wij van start om uw kind een goede start in het onderwijs te geven! 
 


