Welkom bij kindcentrum
Cornelis Musius

Doorgaande Ont wikkellijn

Kindcentrum Cornelis Musius is gevestigd
in een prachtig monumentaal schoolgebouw
uit 1924. Het gebouw is in 2020 volledig
gerenoveerd. Het hart van de school wordt
gevormd door een grote glazen kas waar
planten groeien en waar de twee, ook volledig
gerenoveerde, vleugels van de school en het
groene schoolplein samenkomen.

Doorgaande ontwikkellijn en thematisch
werken
Kinderen van 2 tot 12 jaar kunnen hier de hele
dag terecht voor onderwijs en opvang. Vanaf 2
jaar zijn kinderen welkom in ons peutercentrum,
waar ze zich in een rijke leeromgeving met
plezier kunnen ontwikkelen. De peutergroepen
bevinden zich direct naast de kleutergroepen, de
speelhal en de groene buitenruimte. Kinderen,
pedagogisch medewerkers en leerkrachten
komen elkaar dagelijks tegen. Dat zorgt ervoor
dat peuters snel vertrouwd raken met school.
Zo wordt de overgang van peuteropvang naar
groep 1 makkelijker gemaakt.

Peutercentrum het Muizenhuis
Op de peuteropvang, voor kinderen van 2
tot 4 jaar, leren peuters spelenderwijs. Ze
ontwikkelen allerlei vaardigheden door te spelen
met andere kinderen van dezelfde leeftijd. Ze
leren samenwerken, samen spelen, delen en
op hun beurt wachten. Ook leren ze gericht en
geconcentreerd taakjes uit te voeren die passen
bij hun leeftijd. Op motorisch en cognitief gebied
leren de kinderen door te spelen. Ze knutselen,
zingen, puzzelen, spelen buiten en eten met
elkaar. En omdat we werken met thema’s zoals
de seizoenen leren kinderen ook van alles over
de wereld om hen heen.

In de peuteropvang en in groep 1 en 2 raken
kinderen al gewend aan thematisch werken.
In de groepen 3 tot en met 8 besteden we veel
aandacht aan de basisvaardigheden rekenen,
taal en lezen. Ook in deze groepen werken we
thematisch, volgens het International Primary
Curriculum (IPC). IPC werkt met overkoepelende
thema’s, waarin alle zaak- en creatieve vakken
en ICT vaardigheden aan bod komen. De vakken
staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren zo verbanden
zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan
het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

Buitenschoolse opvang Plukkebol
Plukkebol BSO is na school en in de vakanties
een plek waar kinderen graag zijn en waar ze
van alles kunnen beleven. Wat de kids doen,
kunnen ze in grote mate zelf bepalen. Wel zo
lekker na een schooldag of als je vakantie hebt!
Spelen gebeurt in aantrekkelijke ruimtes die
speciaal voor de BSO ontwikkeld zijn. Kinderen
spelen met uitdagend, veelal houten speelgoed.
De BSO heeft ook een kinderkeuken voor
kookactiviteiten.
Kinderen spelen elke dag buiten op het
groene schoolplein of gaan er op uit. De BSO
medewerkers betrekken de kinderen actief bij
het verzinnen van activiteiten. Ook de vakanties
zijn een feest bij Plukkebol BSO. Dan heeft de
BSO een extra uitdagend activiteitenprogramma
met veel uitstapjes of zelfs een zomerkamp.

De Cornelis Musiusschool
De Cornelis Musiusschool is een kleinschalige
basisschool. Hier creëren we met een hecht
team van leerkrachten en specialisten de basis
van veiligheid en vertrouwen die kinderen
nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen.
Omdat we in kleine groepen werken, krijgen de
kinderen veel persoonlijke aandacht en worden
ze op hun eigen niveau uitgedaagd.

Peutercentrum
Buitenschoolse opvang

Een gezonde levenstijl en
Gast vrijheid

Duurzaamheid

Gezond kindcentrum

Duurzaam gebouw

We willen dat kinderen zich prettig voelen. Alle
kinderen krijgen bij ons de aandacht en zorg die ze
nodig hebben. Kinderen die extra aandacht nodig
hebben, krijgen die bijvoorbeeld door begeleiding
van een logopedist of een dyslexiespecialist. In
alle groepen zetten we de Kanjertraining in voor
de sociaal emotionele ontwikkeling. Wij zijn een
gezonde school als het gaat om het thema voeding.
In de pauze eten kinderen bij ons fruit en in de
toekomst zullen we zelf een gezonde lunch voor de
kinderen gaan verzorgen.

We wilden van ons nieuwe onderkomen een
duurzaam gebouw maken. En dat is gelukt! Met
gebruik van zonnepanelen, zonnecellen (in het
glazen dak boven de ingang) en een warmtepomp
die het gebouw koelt en verwarmt, streven we naar
een energieneutraal gebouw. Daarnaast hebben
we veel groen in onze hal en op het schoolplein.
Ook worden er twee moestuintjes aangelegd
waarin we groenten en kruiden kweken, die we
weer gebruiken in onze keuken. Ook binnen het
onderwijs besteden we aandacht aan duurzaamheid.
Doordat een deel van de techniek zichtbaar is voor
de kinderen en duurzaamheid deel uitmaakt van ons
onderwijsprogramma, worden kinderen al vroeg in
hun ontwikkeling bewust gemaakt van het belang
van duurzaam leven.

Meer informatie

Gastvrijheid
Het leven met ( jonge) kinderen heeft veel mooie
kanten, maar kan ook druk zijn. Dat realiseren wij ons
maar al te goed. Naast ouder heb je nog vele andere
rollen en taken. Zeker als je werkt of mantelzorger
bent, is het soms een hele puzzel alles goed voor
elkaar te krijgen. Daar houden we rekening mee
door ouders zoveel mogelijk te ontzorgen. Dat
doen we bijvoorbeeld door geen activiteiten zoals
oudergesprekken onder werktijd te plannen en
door ouders te informeren over activiteiten via een
handige ouderapp. Of door onder schooltijd zwemles
te organiseren voor de kinderen uit groep 4. Dat
scheelt je als ouder heel veel tijd.

Je bent van harte welkom om een keer een bezoek
te brengen aan ons kindcentrum. Voor het maken
van een afspraak kun je telefonisch of per mail
contact met ons opnemen.

Kindcentrum Cornelis Musius i.s.m. Peutercentrum het Muizenhuis en Plukkebol BSO
Prins Mauritsstraat 37
2628 SR Delft
(015) 256 83 65
cornelismusius@laurentiusstichting.nl
www. cornelismusius.nl
www.facebook.com/Cornelis-Musiusschool
www.instagram.com/cornelismusius
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