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Peuterspeelzaal Windekind 
 

Peuterspeelzaal Windekind 

E. de Boer van Rijklaan 22 

1403 GD Bussum 

(035) 693 83 08 

 

Openingstijden 

Peuterspeelzaal Windekind is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30 uur tot 11.50 uur. 
 

Het gebouw 

Peuterspeelzaal Windekind is gevestigd in hetzelfde gebouw als Vrije School Michaël en 

kinderdagverblijf en BSO Michaël. De speelzaal heeft een lichte, vrolijke en natuurlijke uitstraling en 

biedt ruimte aan 16 peuters. De buitenspeelplaats grenst aan de groepsruimte. 
 

De medewerkers 

Bij peuterspeelzaal Windekind werken ervaren pedagogisch medewerkers, die al heel wat kinderen 

hebben begeleid van peuter tot kleuter. Zij doen dat op betrokken en professionele wijze en nemen 

daarbij antroposofische uitgangspunten in acht. 

 

De leidinggevenden 

Mettina Snieder is de leidinggevende van de peuterspeelzalen. Mettina is in 2018 begonnen bij de 

SKBNM en heeft voor die tijd jarenlang bij andere kinderopvangorganisaties gewerkt.  

Marianne van Malenstein is de adjunct-leidinggevende van de peuterspeelzalen.  

Zij werkt al sinds 1991 bij de SKBNM. In dat jaar is ze begonnen als pedagogisch medewerker bij KDV 

’t Mouwtje. Sinds oktober 2005 is ze werkzaam als adjunct- leidinggevende van de peuterspeelzalen.  

Samen met de pedagogisch medewerkers werkt ze aan een optimaal speelleer-klimaat voor alle 

peuters die de peuterspeelzalen bezoeken. 

 

Wil je iets bespreken met Mettina of Marianne? Schroom niet en neem contact met hen op via de 

mail: m.snieder@skbnm.nl, m.vanmalenstein@skbnm.nl of telefonisch op 035 6970075 

 

Antroposofische uitgangspunten bij Windekind 

Bij peuterspeelzaal Windekind spelen niet alleen pedagogische, maar ook antroposofische uitgangspunten 

een belangrijke rol. De medewerkers van Windekind werken vanuit de visie van Rudolf Steiner; ze helpen je 

kind om te worden wie hij is en maken hem geleidelijk vertrouwd met de wereld om hem heen. Je kind 

wordt uitgenodigd om zoveel mogelijk actief te participeren in plaats van dat het passief consumeert.  

 

Volgens de antroposofische leer gaan wij er van uit dat de lichaams-gebonden zintuigen voor het 

jonge kind de toegangspoorten naar de wereld zijn: de tastzin, de levenszin, de bewegingszin en de 

evenwichtszin. De activiteiten, het spel en de materialen zijn er op gericht om deze vier basis 

zintuigen zoveel mogelijk aan te spreken. 
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Visie op het stimuleren van het lopen  

Aan het proces van oprichten gaat een bewegingsdrang vooraf, namelijk draaien, kruipen, optrekken, 

zitten en staan. De inrichting van de groepsruimte biedt jonge kinderen mogelijkheden om te leren 

draaien of om zich op te trekken. Wij bieden geen materialen of meubels aan die op dit proces 

vooruit lopen. Het kind kijkt de kunst van het lopen van anderen af en ontwikkelt zich in een eigen 

tempo en op een persoonlijke wijze. Voor jonge kinderen zijn kietel- en schootspelletjes bevorderlijk 

om thuis te raken in het lichaam en om de verschillende ruimterichtingen te leren kennen. De 

pedagogisch medewerker stimuleert het ontwikkelingsproces door haar verwondering te tonen. 

Visie op het stimuleren van het spreken 

Door middel van zingen, voorlezen en gesprekjes voeren met het kind bevordert de pedagogisch 

medewerker dit proces. Het kind leert de taal door nabootsing: de pedagogisch medewerker is 

duidelijk en waarachtig in haar taalgebruik.  

Visie op het stimuleren van het denken 

Met de taal ontwaakt het denken. De pedagogisch medewerker is zich ervan bewust dat het kind in 

de leeftijd van 0-7 jaar vanuit de lichamelijkheid nog helemaal verbonden is met de wereld om hem 

heen. Het abstracte denken wordt nog niet gestimuleerd.  

Visie op het stimuleren van de fantasie 

Fantasie past zich aan de bestaande werkelijkheid aan, maar maakt ook plannen om het gewordende 

te veranderen. Fantasie maakt van iets bestaands, iets nieuws en laat ons meevoeren in een eigen 

wereld, waar alles mogelijk is. Fantasie, creativiteit en oplossingsgerichtheid gaan hand in hand. 

Kwaliteiten die we later in ons volwassen leven goed kunnen gebruiken. Om de fantasie te 

stimuleren bieden we vooral natuurlijk speelmateriaal aan en zo min mogelijk “kant en klaar” 

speelgoed. We bieden het kind bijenwas, wol, verf, krijt en papier aan, zodat het vanuit eigen 

vormkracht iets kan creëren. De seizoentafel prikkelt het kind om te voelen en te zien wat er om hem 

heen gebeurt. 

 

Voorleven 

In de eerste vijf jaren staat het kleine kind nog geheel open voor de wereld. Het kind is gevoelig voor 

stemmingen van buiten en ontvankelijk voor de intenties van waaruit de opvoeders handelen. Het 

kind beweegt innerlijk mee met de bewegingen die van een ander uitgaan; het neemt impulsen over. 

Van binnenuit ontstaat dan het uiterlijke gebaar van het kind; voor zover de beheersing over het 

lichaam dit toelaat. Ook een baby die in de ontwikkeling nog niet zover is dat hij de gebaren en de 

klanken van een volwassene al in uiterlijke zin kan nabootsen, beweegt innerlijk mee met elk gebaar 

en elke stembuiging. Het nabootsen door het jonge kind is niet een passief kopiëren, maar een 

activiteit waarbij het gehele organisme van het kind actief betrokken is. De wil van het kind wordt 

hiermee gevormd, geleid en opgevoed. De rol van de opvoeder is om het kind voor te leven – 

betrokken en met aandacht - zodat het kind vanuit zichzelf gaat meedoen. 

 

Rituelen en feesten 

Peuterspeelzaal Windekind heeft eigen rituelen. Dit zijn activiteiten die op een bepaalde ‘vaste’ 

manier in de groep gebeuren en daarmee veiligheid en saamhorigheid geven. Rituelen spelen een rol 

bij bijvoorbeeld het middageten, in de kring, bij het opruimen, bij het afscheid nemen en bij het 

vieren van verjaardagen. 

Natuurlijk vieren we ook de jaarfeesten:  

Sint Michaël:  29 september (herfst) 

Sint Maarten:  11 november 
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Advent:   4 zondagen voor Kerst 

Sint Nicolaas:  5 december (winter) 

Kerstmis:  25 en 26 december 

Driekoningen:  6 januari 

Maria lichtmis:              2 februari 

Palmpasen:  de zondag voor Pasen 

Pasen: de eerste zondag/ maandag die volgt op volle maan na het begin van de lente 

Pinksteren:  50 dagen na Pasen 

Sint Jan:  24 juni (zomer) 

Data die die per kalenderjaar wijzigen, worden tijdig aan de ouders gecommuniceerd. 

 

Door het vieren van de jaarfeesten; het doen van de bijbehorende spelletjes, het luisteren naar de 

verhalen of het houden van optochten, staan we stil bij het ritme van de seizoenen. Het feest 

beperkt zich niet tot die ene dag, maar strekt zich uit over weken van voorbereiding en na-beleven. 

Aandacht voor de seizoenen en feesten geven de verbondenheid van natuur en cultuur aan. Het kind 

ervaart hierdoor dat het deel uitmaakt van een grotere wereld waaraan het voorzichtig gaat 

deelnemen. De seizoentafel in de groepsruimte maakt vast onderdeel uit van het beleven van de 

seizoenen. Er is een seizoenen- en jaarfeesten map met een stukje achtergrond, een korte 

omschrijving van hoe dit op de groep gevierd wordt en enkele liedjes.  

 

 

Het vier-ogen-principe bij Windekind 

Het vier-ogen-principe houdt in dat een medewerker door een ander volwassene gezien of gehoord 

kán worden. Het geldt wettelijk alleen voor groepen met kinderen tot 4 jaar. De SKBNM past het toe 

op alle leeftijden.  
Op peuterspeelzaal Windekind werkt op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend één pedagogisch 

medewerkster alleen, op dinsdag en donderdag zijn ze altijd met z’n 2-en. 

In hetzelfde pand zijn KDV en BSO Michael gehuisvest. De pedagogisch medewerkers van KDV 

Michael kunnen altijd meekijken of meeluisteren met de activiteiten op peuterspeelzaal Windekind. 

In de toegangsdeur van de groepsruimte zit glas en de groepsruimte grenst aan de hal. 

Ook het kantoor van de leidinggevende grenst aan de hal en is voorzien van glas in de 

toegangsdeuren zodat ook vanuit daar meegekeken en geluisterd kan worden. 

Jaarlijks wordt per locatie met de oudercommissie doorgenomen hoe het vier-ogen-principe wordt 
toegepast. De leidinggevende maakt een afweging tussen de maatregelen die nodig zijn voor de 
veiligheid van de kinderen, de effecten op de pedagogische kwaliteit en de kosten die uit de 
maatregelen voortvloeien.  
 

Achterwachtregeling 

Kinderdagverblijf Michael en basisschool Michael zijn in hetzelfde gebouw gevestigd als peuterspeelzaal 

Windekind en fungeren als achterwacht. 

 

 

 

 


