
Peuterspeelschool 
De Poort

Ben je enthousiast geworden van onze aanpak en wil je vrijblijvend een 
keer komen kijken in De Poort? Neem dan contact op met locatie 
De Poort of meld je aan voor een rondleiding via onze website
www.peuterspeelscholenhoorn.nl. 

Peuterspeelschool De Poort
Op antroposofische grondslag

Nachtegaal 146
1628 DJ Hoorn
0229 - 21 23 42
Openingstijden: 08:45 - 11:45 uur
Groep 1: dinsdagochtend en donderdagochtend
Groep 2: woensdagochtend en vrijdagochtend
Email: poort@netwerkhoorn.nl
www.peuterspeelscholenhoorn.nl

www.peuterspeelscholenhoorn.nl

Verbonden met de vrije school



Elk kind heeft recht op een soepele start op de basisschool. Onze professionele 
en betrokken leidsters zijn gespecialiseerd in het op een speelse manier 
begeleiden van peuters van 2 tot 4 jaar naar de basisschool. Al jaren lang, in 
alle wijken van de stad en in samenwerking met basisscholen. 

Stichting Netwerk heeft dertien peuterspeelscholen in of nabij een wijkcentrum 
of school, in alle wijken van Hoorn. Eén van deze peuterspeelscholen hanteert 
een andere werkwijze dan de reguliere speelscholen. Peuterspeelschool De 
Poort is gevestigd in vrije school De Parcival en hanteert de werkwijze die is 
gebaseerd op antroposofisch gedachtegoed. Ook werken wij met VVE-methode: 
de antroversie Speelplezier.

Spelend leren met natuurproducten
Bij De Poort spelen de kinderen in een huiselijke sfeer met natuurlijke materialen 
zoals hout, katoen, wol, aardewerk en zink. Ook worden kleuren en vormen met 
zorg gekozen. Deze zijn over het algemeen zacht en organisch van aard.

Ons spelmateriaal prikkelt de fantasie van de peuters. Met lappen, verkleed-
kleren, poppen, blokken of een stokpaard, maar ook met zand en water creëert 
een kind zijn eigen speelwereld. Veel materiaal kan op verschillende manieren 
worden gebruikt. Zo hebben wij geen stoeltjes maar bankjes die omgetoverd 
kunnen worden tot bed, boot of trein. Ook door het nabootsen van bezigheden 
uit het dagelijks leven krijgt de peuter grip op de wereld. Bijvoorbeeld broodjes 
smeren, poppenkleren wassen, koekjes bakken en planten verzorgen krijgen bij 
ons veel aandacht.

Een ochtend bij De Poort 
Ritme en regelmaat geven vertrouwen en zekerheid. Er is daarom een vast 
verloop van de ochtend met een balans tussen actie en rust, inspanning en 
ontspanning. Liedjes en versjes worden gedurende langere tijd herhaald. 

We beginnen samen in de kring, maken de klassenkabouter wakker en zingen 
liedjes die bij het seizoen passen. Regelmatig wordt er aan de verteltafel een 
verhaal verteld dat wordt uitgebeeld met poppetjes of dieren. Daarna mogen de 
kinderen spelen of werken in het atelier waar ze kunnen plakken, tekenen, kleien 
of werken met bijenwas. Wie wil mag meehelpen met het voorbereiden van het 
eten zoals appelmoes koken of fruit snijden.

Na het (bio en suikervrij) eten en drinken gaan we naar buiten. Buitenspelen 
vinden we erg belangrijk, er is zoveel te ontdekken. De kinderen ervaren zo de 
invloed van de seizoenen en helpen vaak mee in onze grote tuin. Natuurlijk is 
er ook tijd om lekker te glijden, klimmen en fietsen. De ochtend wordt afgesloten 
met een boek in de kring en een slaapliedje voor de klassenkabouter. 
We schenken ook aandacht aan de wisseling van de seizoenen, dit is te zien 
op onze seizoens-tafel. Hier wordt weergegeven wat er in de natuur door 
het jaar heen gebeurt. Ook vieren we verschillende jaarfeesten, denk aan 
St.Michaëlsfeest/oogstfeest, St. Jan/zomerfeest en natuurlijk Sinterklaas,
Kerst en Pasen. Het samen voor-bereiden en toeleven naar deze feesten zijn de 
hoogtepunten in het jaar. 

www.peuterspeelscholenhoorn.nl


