Peuterarrangementen
Kindcentrum De Ontdekking

Informatieboekje
(2,5 - 4 jaar)

“Groot worden op de Ontdekking is als een avontuurlijke
reis met interessante ontmoetingen en
ervaringen. In uitdagende activiteiten gaan we op zoek naar
onze mogelijkheden. Aan het eind van
de reis stappen we met een rijk gevulde rugzak vol
vertrouwen de grote wereld in!”

Kindcentrum De Ontdekking
Kamerlingh Onneslaan 3
4904 KJ Oosterhout
Tel. 0162 426990
Email:
directie@ontdekking.net
Website: www.ontdekking.net

Voorwoord
Samen op reis…
In dit informatieboekje geven we u een beeld van dat wat wij doen en belangrijk vinden als het gaat over onze
peuters. Het boekje is bedoeld voor ouders/verzorgers van kinderen die zich hebben ingeschreven voor ons
peuterarrangement. Tevens hebben wij binnen ons Kindcentrum het baby- en dreumesarrangement en het
basisschoolarrangement. Mocht u daar meer informatie over wensen, dan horen wij het graag.
Naast dit informatieboekje heeft De Ontdekking een schoolkalender. Hierin zijn veel belangrijke
wetenswaardigheden opgenomen. Ook vindt u achterin de kalender de namen en e-mailadressen van alle
medewerkers. In de eerste nieuwsbrief (Ontdek(t)!) van elk schooljaar vindt u daarnaast allerlei praktische
informatie voor ouders.
We vinden het heel fijn en belangrijk dat ouders steeds met ons meereizen. Om op de hoogte te blijven van alle
ontwikkelingen in (en om) het gebouw, verwachten we dat alle ouders zich via de website
(www.ontdekking.net) aanmelden voor de digitale nieuwsbrief: de Ontdek(t)!
Daarnaast geeft de website een actueel beeld van de ontwikkelingen op De Ontdekking. We adviseren u
regelmatig een bezoek te brengen aan de site, waarop onder andere onze visie en activiteiten op het gebied
van cultuur en natuur staan vermeld.
Bovendien zijn we te volgen via Facebook en Klasbord.

Laten we er samen een mooie reis van maken!

Namens het team,

Lydia Schuurbiers
Locatiedirecteur
Theo Vaes
Clusterdirecteur

Kindcentrum De Ontdekking
De Ontdekking is een Kindcentrum voor kinderen van 0-13 jaar en we zijn open van 7:00 tot 18:30 uur. In het
Kindcentrum werken verschillende partners in een betekenisvolle, rijke en uitdagende omgeving als één team
samen aan een optimale en brede ontwikkeling van alle kinderen van 0 tot 13 jaar.
Het team heeft een duidelijke visie op ontwikkelen en leren: de ontwikkelingsgerichte visie. De aanduiding
‘ontwikkelingsgericht’ (OGO) wil vooral zeggen dat volwassenen er opzettelijk op uit zijn om kinderen verder te
helpen in hun ontwikkeling. Vanuit deze visie leren kinderen in aansluiting op wat zij al weten, maar het moet
wel nieuw of uitdagend zijn om daadwerkelijk van leren te kunnen spreken. Het team van De Ontdekking wil
ieder kind een beetje slimmer, handiger, verantwoordelijker, vrijer, creatiever en nieuwsgieriger maken.

Het Kindcentrum biedt:
- Eén team dat werkt vanuit één visie (ontwikkelingsgerichte visie/OGO).
- Een doorgaande lijn in de begeleiding van de ontwikkeling (0-13 jaar).
- Een aanbod voor opvang, onderwijs, opvoeding en vrije tijd.
- Een vast en beperkt aantal opvoeders waardoor kinderen zich eerder ‘thuis’ voelen en de begeleiding
intensiever en meer op maat gemaakt kan worden.
- Een optimale en brede ontwikkeling van alle kinderen doordat alle leer- en ontwikkelingsgebieden in
samenhang worden aangeboden.
- Eén contactpersoon.
- Een sluitend dagarrangement, aangepast op behoeftes, interesses en talenten.
- Thematisch, betekenisvol onderwijs in alle groepen.
- Profiel op buurt, natuur en cultuur.

Peuterarrangementen:
Voorschool De Ontdekking is een plek waar kinderen graag komen. Er wordt gewerkt met ‘Startblokken van
Basisontwikkeling’. Op de voorschool komen peuters van 30 maanden tot 4 jaar spelen. Iedere groep heeft
maximaal 16 peuters en (minimaal) 2 pedagogisch medewerkers.
De namen van onze pedagogisch medewerkers (en de dagdelen waarop zij werken) zijn te vinden op onze
website onder het kopje ‘groepen voorschool’.

Vanaf januari 2018 hanteren we de volgende dagdelen:
Groep 1 komt op maandagochtend en vrijdagmiddag (uitsluitend voor kinderen met een VVE-indicatie)
Groep 2 komt op dinsdagochtend en donderdagmiddag
Groep 3 komt op maandagmiddag en donderdagochtend
Groep 4 komt op dinsdagmiddag en vrijdagochtend

Tijden
Ochtend: 8:30 - 11:45 uur (inloop vanaf 8:20 uur)
Middag: 12:30 - 14:15 uur (geen inloop)

Ouderbijdrage
De kosten voor de voorschool bedragen per peuter € 47,50 per maand. Indien u middels automatische incasso
betaalt, betaalt u € 45,00 per maand. Bij ziekte wordt gewoon doorbetaald, evenals tijdens korte
vakanties. In de zomervakantie hoeft u een maand niet te betalen.

Onze methodiek:
De methodiek
Voor onze peuters werken we met Startblokken van Basisontwikkeling. Dit is het pedagogisch werkplan om de
ontwikkeling van baby’s, peuters en jonge kleuters optimaal te stimuleren. Het is een landelijk erkend werkplan met een uitgewerkte visie voor de opvang, vorming en educatie van jonge kinderen. Binnen Startblokken
hebben onze pedagogisch medewerkers een belangrijke taak om kinderen te leren spelen en hen daarvoor de
nodige ruimte te bieden.
Op onze voorschool krijgen kinderen de ruimte peuter te zijn en in hun eigen tempo de wereld om zich heen te
ontdekken. We nodigen kinderen steeds uit mee te doen aan activiteiten die uitdagen tot ontwikkeling.
Uitdagen wil zeggen dat wij op de ontwikkeling vooruit willen lopen; het kind voorhouden wat het gaat leren
als het mee gaat doen. ’Kijk, als we het samen doen gaat het al. Zo leer je en daarna kun je het zelfstandig en
alleen.’ Daarom volgen we het kind niet, maar dagen we het juist uit te doen wat het zelf nog net niet kan,
maar wel met onze hulp. We willen gaan zitten in ‘de zone van naaste ontwikkeling’ en dàt is nou precies de
kern van de ontwikkelingsgerichte visie.

Leren door spelen
Spelactiviteiten vormen het hart van Startblokken van
Basisontwikkeling. Niet alleen omdat jonge kinderen
niets liever doen, maar ook omdat spelactiviteiten de
beste kansen geven op leer- en ontwikkelingsprocessen.
Alles is te leren in goede spelactiviteiten! Baby’s leren via
contactspel de ander en hun omgeving kennen.
Peuters en kleuters spelen om te experimenteren, te
onderzoeken, te maken, te ervaren wat het is om samen
te zijn, te praten en te denken met elkaar. In spel
ontwikkelen jonge kinderen zich optimaal. Ze vinden
wegen
om zich steeds beter uit te drukken, zich dingen voor te
stellen en te verbeelden, zich aan regels te houden.
Wanneer kinderen hun spelvaardigheid goed ontwikkelen
worden ze sociaal en emotioneel bekwamer,
gebruiken ze meer taal en ontwikkelen ze hun creativiteit.

Wat betekent Startblokken voor uw kind?
- Doordat thema’s aansluiten bij de dagelijkse leefwereld en de interesse van het kind staan de voorschool en
de wereld van het kind meer met elkaar in verbinding.
- Er is meer interactie en meer betrokkenheid tussen pedagogisch medewerker en peuter en peuters
onderling. Door veel gebruik te maken van herhaling herkennen peuters nieuwe begrippen en woorden
eerder en wordt hun actieve en passieve woordenschat uitgebreid.
- De aangeboden activiteiten staan door het centrale thema meer met elkaar in verbinding en worden
daardoor voor de peuter meer herkenbaar en betekenisvol.
- Het samenspel van de peuters ontwikkelt zich sneller door de actieve/stimulerende rol van de pedagogisch
medewerker.
- Er is meer aandacht van de pedagogisch medewerker voor elk individueel kind waardoor de relatie
van de pedagogisch medewerker met elk kind verdiept.

Om welke activiteiten gaat het?
In onze voorschool draait het (vooral) om de volgende activiteiten:
- activiteiten met boeken, verhalen en
liedjes;
- activiteiten waar rekenen/wiskunde
aan bod komt (denk aan tellen, grootklein, meten);
- activiteiten in de kleine kring
(spelletjes en gesprek, communicatie
onderling en leren luisteren);
- spelactiviteiten: bewegingsspel,
rollenspel;
- constructieve activiteiten (duplo,
bouwen, knutselen);
- onderzoek en uitstapjes (dit kan
zowel binnen als buiten het gebouw);
- zorgactiviteiten (zorg voor elkaar, de
spullen in de groep, de dieren en
planten).

De SpeelZaal
Eens per week gaan we met de kinderen naar de SpeelZaal om te gymen. Vaak staat er dan een uitdagend
parcours klaar voor de kinderen.

Wat ziet u op de voorschool?
Wat doet de pedagogisch medewerker?
Allereerst schept zij een veilige en uitnodigende speelomgeving voor de peuter. Pas wanneer een peuter zich
veilig voelt zal hij/zij op ontdekkingstocht gaan. Een uitnodigende speelomgeving maakt elk kind nieuwsgierig
om het aanbod in de groep te onderzoeken, te verkennen en uit te proberen.
De pedagogisch medewerkers werken aan de hand van een thema, dat ongeveer 6 weken duurt. De thema’s
sluiten aan bij de belevingswereld van het kind. Het gaat om thema’s die herkenbaar zijn voor de peuter en die
hen interesseren. Op die manier proberen pedagogisch medewerkers initiatief/reactie bij het kind uit te lokken.
Het onderwerp kan gekozen worden, door goed naar het kind te luisteren (wat leeft er op dit moment bij het
kind/ de groep) of aan de hand van een boek of een belangrijke gebeurtenis in het leven van de kinderen.
De pedagogisch medewerker speelt een actieve rol in het spel door daadwerkelijk mee te spelen en iets nieuws
in het spel toe te voegen en het daarmee uit te breiden.
De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat in elk thema alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een speciaal voorbereidingsformulier voor een thema vanuit Startblokken
Het stimuleren van taal en uitbreiding van nieuwe woorden heeft bij alle activiteiten steeds alle aandacht.

Wat ziet u in de ruimte?
In de groepsruimte hebben we een vaste indeling en alle materialen hebben een eigen plek en staan logisch
bij elkaar. De materialen zijn geordend in vaste hoeken.
In het lokaal is te zien:
- thematafel (met ‘echte’ voorwerpen en
woordkaartjes)
- verteltafel rondom het centrale prentenboek
- huishoek met keuken, woonkamer en slaapkamer
- rijk ingerichte themahoek
- hoek voor groot constructiemateriaal (de bouwhoek)
- tafel voor klein constructiemateriaal
- atelier voor beeldende activiteiten
- sfeervolle ruimte voor gespreks- en
voorleesactiviteiten

Hoe ziet u aan welk thema gewerkt wordt?
- Via de verteltafel en thematafel.
- Hoeken, zoals de huishoek, worden aangepast aan het thema en veranderen bijvoorbeeld in ‘slaapkamer’,
‘winkel’, ‘garage’, ‘restaurant’ enzovoorts.
- Aan de hand van de foto’s van de activiteiten kunt u zien wat uw kind op de voorschool beleeft. Hiervoor
gebruiken we de app Klasbord. De kinderen kijken aan de hand van de foto’s terug op hun ervaringen en praten
daar met elkaar en met de pedagogisch medewerker over, waardoor de taalontwikkeling gestimuleerd wordt.
Bij de foto’s worden ook regelmatig kleine tekstjes gemaakt.
- Via de woordvelden met (thematische) woorden en afbeeldingen.
- Via het klasbord is de ontwikkeling van het thema te volgen.

Het Speel- en Ontdekplein
Indien mogelijk wordt ook onze gezamenlijke hal: het Speel- en Ontdekplein aan de hand van het thema
ingericht. Peuters kunnen dan onder begeleiding met kleuters daar spelen.

Kunst en Cultuur
Experimenteren en ontdekken
Kunst en cultuur is onderdeel van het profiel van het Kindcentrum. Jonge
kinderen krijgen volop ruimte om te
ontdekken/experimenteren en kennis te maken met allerlei technieken en
materialen.

Beeldende activiteiten
In de groep is een atelier aanwezig, waar alle materialen te vinden zijn om
(groot) te kunnen verven, plakken,
kleuren, knippen etc. Tijdens de speeltijd kunnen kinderen hier aan het
werk. Daarnaast kunnen de peuters een keer per week in de werkplaats
van de Kunstknaller terecht om in kleine groepjes te werken. Dit doen ze
samen met de kleuters.

Cadeautjes maken
Peuters mogen een kleurplaat maken wanneer een ouder jarig is of iets anders te vieren (bijv.
geboorte of jubileum) heeft. Deze kleurplaat is een cadeautje van de peuter. Zij leren iets voor een ander te
maken en om een ander blij te maken. De werkjes die mee naar huis gaan zijn gemaakt van mooi materiaal,
‘kind-eigen’ en zijn fraai ingepakt.

Voorlezen
Dagelijks wordt interactief voorgelezen uit een prentenboek rondom een thema. Dit is een vast ritueel. We
doen dit in kleine groepjes, waarbij we gebruik maken van Verhaal Centraal en de ruimte rondom de bank
in de groep.

Muziek en dans
Naast de liedjes die we dagelijks met de kinderen zingen op vaste
momenten, horen bij alle thema’s ook
liedjes. Bij elk thema wordt een liedje of een versje aangeleerd.
Gedurende verschillende momenten op de dag
wordt dit liedje herhaald. Natuurlijk wordt er bij verjaardagen ook volop
gezongen.
Zingen heeft meerdere doelen. Het zorgt voor een gezellige, vrolijke en
ontspannen sfeer. Bovendien is zingen bevorderlijk voor de taal- en
spraakontwikkeling van de peuter.

We besteden aandacht aan het bewegen op muziek. Eens per week hebben we een dansactiviteit in de
gymzaal. Hierin werken we samen met de kleuters.

Natuur en Milieu
Spelen, ontdekken en zorgen
Kinderen spelen graag buiten. En vooral als er buiten volop te ontdekken valt. Dat is goed, want spelen is niet
alleen leuk, het is ook belangrijk voor hun ontwikkeling en gezondheid. De buitenomgeving van de Ontdekking
groeit en bloeit (letterlijk!). Er ontstaan steeds nieuwe hoekjes en we dragen zorg voor het onderhoud van wat
er al is. Volwassenen begeleiden kinderen om deel te nemen aan de zorg. Bloembollen poten, harken,
onkruid wieden en rotzooi opruimen. Kinderen op De Ontdekking leren zorgen voor onze natuur!

Peuterpret
De buitenomgeving waar onze dreumessen en peuters spelen
en ontdekken noemen we ‘Peuterpret’. De ruimte wordt deels
afgescheiden met een haag. De jongste kinderen spelen achter
het hek.
Grotere kinderen kunnen van de groene heuvel glijden of
spelen met zand, water en andere natuurlijke materialen.
Natuurlijk kunnen ze er ook rondrijden op fietsjes of met
karren. Twee verhoogde plantenbakken creëren de
mogelijkheid om aan de slag te gaan als echte tuiniers. Aan de
houten picknicktafels spelen de kinderen naar hartelust met
natuurlijke materialen als schelpjes, steentjes en schors.

Feesten en vieren
Verjaardagen
Een peuter mag op de voorschool zijn/haar verjaardag vieren. Ouders zijn, in overleg met de pedagogisch
medewerkers, welkom om mee te komen feesten. Bij de peuters zorgen we voor een eenvoudige viering van
de verjaardag. Er mag een gezonde traktatie uitgedeeld worden.

Schoolfeesten
De schoolfeesten worden op de voorschool in de groep in aangepaste vorm gevierd. Het dagelijkse ritme
wordt zoveel mogelijk in stand gehouden. Waar mogelijk wordt (kort) aangesloten bij de opening/afsluiting
van een feest. Wanneer er een schoolfeest gevierd wordt, streven we ernaar alle peuters mee te laten vieren.
Op het moment dat deze groep heel groot is, kiezen we ervoor hen in twee groepen te laten komen en de
activiteiten te verdelen.

Uitstapjes
Tijdens elk thema gaan we met de peuters ’de wereld in’. Soms doen we dit met een klein groepje, maar
regelmatig gaan we met een grotere groep op stap. Deze uitstapjes gaan niet ver weg en sluiten aan bij het
thema in de groep. Te denken valt aan: boodschappen doen bij de supermarkt, een brief posten, foto’s maken
van de tuinen of verkeersborden in de straat, naar het bos, naar de volkstuin, etc.

Inschrijfprocedure
Oriënterend gesprek
Ouders die meer willen weten over Kindcentrum De Ontdekking, kunnen een afspraak maken voor een
informatief gesprek en een rondleiding door de locatiedirecteur. U krijgt dan uitgebreide informatie over de
mogelijkheden, de werkwijze met kinderen, activiteiten die we ondernemen, contacten met ouders, etc. Aan
het eind van het gesprek krijgt u -indien u dat wenst- een inschrijfformulier en extra informatie mee.

Inschrijving
Thuis kunt u de informatie uit het oriënterend gesprek rustig nalezen. Indien u besluit uw kind op ons
Kindcentrum te willen inschrijven, stuurt u het inschrijfformulier terug naar het Kindcentrum. U kunt het ook
afgeven bij de secretaresse of locatiedirecteur.
Maximaal een week na inschrijving, ontvangt u een brief waarin staat dat we de inschrijving hebben
ontvangen.

Intakegesprek
Een aantal weken voordat uw kind bij ons gaat starten, krijgt u een brief met praktische informatie, en de
dagdelen waarop het kind geplaatst is. Ook ontvangt u de vragenlijst ‘Dit ben ik’. Deze vult u zelf in.
Snel nadat uw peuter gestart is op de voorschool komt een pedagogisch medewerker op huisbezoek.
Voor ouders en kind is dit een moment om uitgebreider kennis te maken om zo de start op de voorschool
makkelijker te maken. Tijdens het huisbezoek wordt de vragenlijst ‘Dit ben ik’ besproken. Met behulp van de
vragenlijst brengen we het kind in beeld, zodat we uw kind vanaf de start goed kunnen begeleiden.
Vanuit de lijst en het gesprek gaan we na hoe we de ontwikkeling van uw kind het beste kunnen stimuleren.
Ook krijgt u van ons aanvullende informatie over het fruit eten en drinken, onze thema’s, enz.
Na de voorschool stroomt uw kind automatisch door naar de basisschool. Wanneer u echter wenst dat uw kind
vanaf groep 1 naar een andere basisschool gaat, vragen wij u dit tijdig aan te geven bij de directie van de
school.

VVE

(Vroeg- en

voorschoolse educatie)
Wat houdt VVE in?
Met Voor- en Vroegschoolse Educatie (afkorting: VVE) wordt
bedoeld: maatregelen waarmee geprobeerd wordt om
onderwijsachterstanden te verminderen bij de start van de
basisschool. Op voorschool
De Ontdekking bestaat de mogelijkheid tot VVE.
Startblokken van Basisontwikkeling vormt het werkplan.
Peuters profiteren 4 dagdelen van dit programma.

Welke peuters komen in aanmerking?
De toeleiding van de peuters naar de voorschool is door de
gemeente opgedragen aan
GGD jeugdgezondheidszorg (het consultatiebureau) . Bij
ernstige gedragsproblemen kan geen VVE aangeboden
worden. Soms zal -in samenspraak met de IB-er en de
locatiedirecteur- doorverwezen worden naar een medisch
peuterdagverblijf of andere hulpverlening.

Kosten
Door een bijdrage van de overheid zijn de kosten voor VVE €10,00 per maand.

Niet vrijblijvend
Als een peuter op een VVE-plaats is ingedeeld, verwachten we dat ze -in principe- alle vier de dagdelen
aanwezig zijn. Bij plaatsing in het VVE programma moeten ouders een overeenkomst ondertekenen.
Deze getekende overeenkomst en de verwijzing van het consultatiebureau dienen te worden ingeleverd bij de
leidsters.

Ouders
Uitgangspunten
We zien het samenwerken met ouders als voorwaarde om kinderen optimaal tot hun recht te laten komen.
Ieder draagt vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid bij aan een optimale ontwikkeling van het kind.
We willen de zorg voor het kind samen delen.
Om als ouder partner te kunnen zijn in de zorg om het kind, is het van belang dat u weet wat we doen en
waarom we het in ons ontwikkelingsgericht kindcentrum zo doen. Daarom streven we ernaar u zo optimaal
mogelijk te informeren. Dit doen we via verschillende kanalen als: informatieavonden, website, Facebook,
Klasbord, inloop- speelochtenden, meedoemomenten, onze website, etc.
In alle ouderactiviteiten streven we ernaar dat ouders zich welkom en gewaardeerd voelen: dat ze zich
uitgenodigd voelen om hun vragen, ideeën en verwachtingen tot uiting te brengen. We hopen dat iedereen
zich thuis voelt op De Ontdekking!

Over de rol van de ouders
We vinden het belangrijk dat niet alleen uw kind, maar ook u als ouder zich snel thuis voelt op De Ontdekking.
Daarnaast vinden we de betrokkenheid van ouders bij het Kindcentrum en bij de ontwikkeling van hun kind
heel belangrijk. Dit bevordert namelijk de ontwikkeling van de kinderen.
Hieronder een aantal ‘gouden tips’:
- Houdt u aan de huisregels die ook voor de medewerkers en kinderen gelden.
- Benader uw kind, andere kinderen, de medewerker van het Kindcentrum en andere ouders positief.
- Laat uw kind merken dat u het belangrijk vindt wat het doet op het Kindcentrum.
- Breng uw kind op tijd in de groep.
- Stel uw vragen aan de persoon die er antwoord op kan geven.
- Bewaar de rust in (en om) het gebouw.
- Toon betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw kind door aanwezigheid bij informatiemomenten,
oudergesprekken, schoolactiviteiten, etc. Hier hoort ook het meedoemoment aan het begin van elke
ochtend bij (inloop).
- Spreek in (en om) het gebouw Nederlands, zodat we elkaar goed (blijven) verstaan.

Ouder-/ kindactiviteiten
We verwachten bij de voorschool alle ouders ’s morgens in de groep om even lekker met hun peuter mee te
spelen.
Stimuleer ook thuis de ontwikkeling van uw kind, bijvoorbeeld: lees dagelijks voor, onderneem activiteiten
met uw kind en praat hier veel bij, zing liedjes en kijk educatieve programma’s.
Elk thema krijgt u een themaboekje mee. Hierin vindt u de woorden van het thema, liedjes en versjes.
De bedoeling is dat u samen met uw kind werkt en leest in dit boekje.
Regelmatig organiseren we ook andere ‘ouder en kind’ activiteiten. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een
uitstapje naar de kinderboerderij, de kapper, de bakker, de supermarkt of het bos. Maar op de voorschool
kunnen ook bijzondere activiteiten plaatsvinden zoals een speurtocht, samen lezen, spelletjesochtend,
knutselochtend, broodjes bakken, enzovoorts.
Als u het ook leuk vindt om ons te helpen bij een bijzondere activiteit/uitstapje, kunt u dit aan ons doorgeven.

Mogelijke oudergesprekken
Dagelijks hebben we een (korte) overdracht bij het brengen en halen van uw kind. Daarnaast kennen we een
aantal georganiseerde gespreksmomenten:
1. Het Huisbezoek bij de start aan de voorschool
2. Ouder Vertel Eens Activiteit
Aan het begin van elk schooljaar worden alle ouders uitgenodigd voor een gesprek met de pedagogisch
medewerker. In dit gesprek vertelt u als ouder (en kindkenner) over uw kind.
3. Het 3-maandengesprek (dit gesprek voeren we alleen als er bijzonderheden zijn)
4. Het 3-jarigengesprek
5. De overdracht naar de basisschool
Als een kind bijna 4 jaar is, wordt er een overdracht naar de basisschool opgemaakt. Deze wordt besproken
met ouders en de nieuwe leerkracht(en) en dient tevens als overdracht naar groep 1.

Contact
Als u vragen heeft, zich zorgen maakt of het ergens niet mee eens bent, verwachten we dat u even
binnenloopt. De pedagogisch medewerkers zijn altijd bereid u te woord te staan. Het is prettig om even een
afspraak te maken zodat er voldoende tijd is om goed met elkaar in gesprek te gaan.

Als u de directie wilt spreken, is dit uiteraard ook mogelijk. De deur van de directiekamer staat vaak open.
Mocht blijken dat het door omstandigheden niet mogelijk is om direct in gesprek te gaan, maken we hiervoor
een afspraak. Het kan ook zo zijn dat de pedagogisch medewerker zelf contact met u opneemt om samen eens
in gesprek te gaan.

Klachtenregeling
Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een voorschool. Ondanks alle zorg die door ons
aan u en uw kind wordt besteed, kan het zijn dat u het ergens niet mee eens bent, dat u een conflict heeft of
dat uw kind zich niet veilig voelt. In dat geval is het in eerste instantie de bedoeling dat u probeert om in
overleg met de pedagogisch medewerker tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan is de directie van de
school graag bereid om te bemiddelen.
Op het moment dat er iets aan de hand is of als u er ook met de directie niet uit komt, dan kunt u een beroep
doen op onze klachtenregeling. Ons Kindcentrum heeft een contactpersoon die u daarbij kan helpen, namelijk
mevr. Anja Evers. Zij is te bereiken via het algemeen telefoonnummer van het Kindcentrum: 0162-426990. Ook
kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van het bestuur van Delta Onderwijs:
De heer L. Ligthart - tel. 06 51309909 - E-mail: drligthart@delta-onderwijs.nl
De klachtenregeling voor de voorschool is te vinden via de site van Delta-onderwijs: www.delta-onderwijs.nl

Praktische informatie
Het halen en brengen van uw peuter
Wij vragen u om uw kind tot in de voorschool te brengen en halen. Wordt uw kind door een ander opgehaald,
dan dient u dit vooraf aan de pedagogisch medewerker te laten weten.
’s Ochtends is er, tien minuten voordat de voorschool begint, een inloop. Bij het halen en brengen wachten
ouders bij de hoofdingang. Zij worden daar door een pedagogisch medewerker opgehaald.

Afscheid nemen
Neem duidelijk afscheid als u weggaat. Als een peuter moeite heeft met afscheid nemen, vangt één van de
pedagogisch medewerkers het kind op en wordt er samen naar de ouder gezwaaid. Ouders wordt uitdrukkelijk
gevraagd duidelijk aan te geven dat ze weggaan, maar dat ze ook weer terugkomen. Dat komt het vertrouwen
van kinderen ten goede en zo wordt het afscheid makkelijker.
Geef uw kind in het begin de eigen knuffel en een foto van thuis mee naar de voorschool.
Dit geeft vertrouwen.
U kunt overigens altijd nog even in de loop van het dagdeel telefonisch navragen hoe het met uw kind gaat.

Melden afwezigheid
Als uw peuter er niet is zonder afmelding, maken wij ons zorgen. Meld dus even af als uw peuter niet kan
komen.

Eten en drinken
We stimuleren gezonde voeding en het eten van groenten en fruit. Peuters mogen ’s ochtends groenten/fruit
en iets te drinken meenemen. Het fruitbakje en de drinkbeker worden (voorzien van naam!) bij binnenkomst in
de bakken bij de deur gezet. Om de beurt mag een peuter ‘het hulpje’ zijn en de juf helpen met uitdelen van de
bakjes en bekers. In de middag hoeft uw kind alleen drinken mee te nemen.

Wanneer uw kind overgevoelig is voor
bepaalde stoffen of een dieet volgt, verzoeken
wij u dit door te geven aan de pedagogisch
medewerkers, zodat zij daar rekening mee
kunnen houden.

Lekker spelen
Wij verzoeken u de kinderen gemakkelijke
kleding aan te doen, waarin zij naar hartenlust
kunnen spelen en niet bang hoeven te zijn om
vuil te worden. Graag ook gymschoenen
zonder veters (voorzien van naam) meegeven
aan uw kind voor op de voorschool.

Zindelijk
Als uw kind nog niet zindelijk is, graag een extra verschoning meegeven in zijn/haar tas (luier, lotiondoekjes,
schone kleertjes). Is uw kind bezig zindelijk te worden? Geef dit door aan de pedagogisch medewerkers. We
kunnen daar dan extra aandacht aan geven. Geef uw kind een tasje mee met reservekleding, dat is handig als
het een ongelukje heeft.

Dagritme
Voor de peuter is ritme en regelmaat van groot belang. Onze dagdelen verlopen steeds volgens dezelfde
indeling:
- Ontvangst door de pedagogisch medewerkers. Ouders kunnen even meespelen met hun kind en op hun
gemak afscheid nemen.
- Bij de openingskring worden de namen voorgelezen. De pedagogisch medewerker vertelt ook wie die dag het
hulpje mag zijn. In kleine kringen praten we hierna over het thema, zingen een liedje of lezen voor.
- Daarna gaan de kinderen lekker spelen. De pedagogisch medewerkers spelen mee.
- Rond 10:00u gaan we opruimen. De kinderen ruimen dan op in de activiteit waar ze op dat moment zijn.
De pedagogisch medewerkers helpen de kinderen bij het opruimen. Als de kinderen klaar zijn, gaan ze in de
kring zitten.
- Ochtend:
Dan zingen we een liedje, waarna we fruit eten en samen drinken.
Na het drinken doen we een plasrondje en verschonen we de kinderen die nog niet zindelijk zijn.
Hierna doen we spelactiviteiten in kleine groepjes.
- Middag:
Dan zingen we een liedje en gaan drinken.
Hierna gaan we lekker naar buiten. Als het slecht weer is spelen we binnen of in het speellokaal.
- Om 11:45 of 14:15 uur worden de kinderen weer opgehaald op de voorschool.

Portfolio en themaboekje
Op de voorschool houden we voor elk kind een portfolio bij. Wanneer hij of zij de voorschool verlaat, gaat het
portfolio met het kind mee. Ook wordt bij elk thema een speciaal boekje voor thuis samengesteld (het
gezinsportfolio). De bedoeling is dat u samen met uw kind werkt en leest in dit boekje.

Een ongeluk(je)
Als uw kind op de voorschool een ongeluk(je) mocht krijgen, volgen we de volgende procedure:
- Is het niet ernstig, dan behandelen we het kind zelf. De pedagogisch medewerkers volgen elk jaar een cursus
om uw kind goed te kunnen behandelen.
- Is het wat ernstiger, dan verlenen wij de eerste hulp en bellen u op. Indien nodig kunt u dan zelf even met
uw kind naar een dokter.
- Bij een ernstiger ongeluk, waarbij specialistische hulp noodzakelijk is, gaan we met uw kind naar de dokter/
Het ziekenhuis of bellen een ambulance. We nemen dan onmiddellijk contact met u op.

Vakanties
De vakanties van de voorschool lopen gelijk met de vakanties voor de kinderen van groep 1 t/m 8 van de
basisschool. Via de website van de Ontdekking is onze kalender te vinden. Hierop staan ook alle vakanties en
studiedagen vermeld. Daarnaast krijgen alle oudste kinderen van het gezin jaarlijks een kalender met alle
vakantiedagen.

