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Voorwoord 
 
Beste ouders/verzorgers, 

 

Een belangrijk moment is aangebroken voor u en uw kind. Uw kind gaat zonder u zijn/haar 

eerste stappen zetten naar de voorschool. Weer een stapje verder op weg naar zelfstandigheid. 

Hoe zal dat gaan? Hoe gaat het afscheid nemen? Zal hij/zij het moeilijk vinden of gaat het 

zonder veel traantjes? Hoe zal het u als ouder vergaan om uw peuter aan de zorg van een 

ander over te laten? Misschien bent u wel opgelucht, even lekker de handen vrij. Of misschien 

pinkt u wel een traantje weg? Allemaal begrijpelijke gevoelens die erbij horen. 

 

Dit boekje geeft u alvast een indruk van onze dagelijkse gang van zaken. Heeft u na het lezen 

nog vragen of opmerkingen, schroom dan niet en kom naar ons toe. We staan u graag te 

woord.  

 

Tot slot hopen wij dat uw peuter en u een fijne tijd zullen hebben op onze voorschool. Het is 

handig om dit boekje binnen handbereik te houden; u zult zien dat het beslist nog eens van pas 

kan komen. 

 

Hartelijke groeten, 

Voorschoolteam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Het reilen en zeilen op de voorschool 
 
Groepen 

Onze voorschool heeft drie groepen, de A-groep, de B-groep en de C-groep. Er wordt na 

plaatsing in principe niet meer geruild van groep. In elke groep zitten maximaal 16 peuters. 

Ze worden begeleid door een HBO-er (leerkracht met PABO-diploma) en een MBO-er 

(onderwijsassistente). Ze hebben ook een opleiding werken met peuters gevolgd, waardoor 

wij ook echt kennis van het hele jonge kind hebben. In onze A- en B-groep worden de VVE-

leerlingen geplaatst.  

 

De A-groep komt op woensdagochtend en donderdagmiddag naar school. 

Leerkrachten: Juf Geeke en Juf Joanette 

 

De B-groep komt op maandagochtend en dinsdagmiddag naar school. 

Leerkrachten: Juf Willemieke (maandagochtend, Juf Willy (dinsdagmiddag)en Juf Joanette 

 

De C-groep komt op maandagmiddag en donderdagochtend naar school. 

Leerkrachten: Juf Willemieke en Juf Joanette 

 

Voor- en Vroegschoolse Educatie 

Op onze voorschool bieden we Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aan. Dit is een 

verzamelnaam voor de methodische en systematische ondersteuning van de ontwikkeling van 

jonge kinderen, in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Wij gebruiken hierbij het VVE-programma 

´Doe meer met Bas´. Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s die gebaseerd zijn op de 

prentenboeken van Bas. Aan alle kinderen die onze peuterspeelzaal bezoeken, wordt het 

programma aangeboden, maar de kinderen met een VVE-indicatie nemen hierbij een 

bijzondere plaats in en krijgen extra begeleiding. 

 

VVE-indicatie 

Kinderen die kans hebben om met een achterstand te starten in het basisonderwijs, kunnen een 

VVE-indicatie krijgen. Er kan door de leerkracht, de wijkverpleegkundige of ouders zelf 

gesignaleerd worden dat een kind een extra stimulans kan gebruiken in zijn of haar 

ontwikkeling (taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling of motorische 

ontwikkeling). De JGZ (de wijkverpleegkundige van het consultatie bureau) is degene die een 

VVE-indicatie afgeeft. Met een VVE-indicatie heeft uw kind recht op 4 dagdelen VVE-

aanbod op de voorschool, waardoor de ontwikkeling van uw kind nog beter gestimuleerd kan 

worden. 

 

 

 

 



 

Dagelijkse gang van zaken  
 
Zo ziet onze school dag eruit! 

Natuurlijk bent u, als ouder, erg benieuwd naar wat uw peuter allemaal doet op de voorschool. 

Hieronder puntsgewijs een schets van een voorschoolmorgen. 

 

- Het inloopmoment. Alle peuters komen binnen. Ze mogen in de kring lekker een 

boekje lezen.  

- Als alle ouders weg zijn, praten we even gezellig met elkaar. Vervolgens openen we 

de dag met gebed en zingen wat Psalmen en Bijbelse versjes. Daarna luisteren de 

peuters naar de Bijbelse vertelling. U kunt in de nieuwsbrief lezen waarover we 

verteld hebben. 

- De peuters hebben nu lang stil gezeten. Het is de hoogste tijd voor wat leuke 

bewegingsspelletjes.  

- Na de opening gaan we spelen in de hoeken (poppenhoek, bouwhoek, etc.) en we 

maken een mooi knutselwerkje.  

- Als alles weer netjes opgeruimd is, hebben de peuters zin in wat lekkers. We gaan eten 

en drinken. 

- Er wordt even een boekje voorgelezen en dan kunnen de peuters buiten hun energie 

kwijt.  

- Na het buitenspelen doen we een activiteit in een kleine kring. Beide leerkrachten 

begeleiden een klein groepje kinderen.  

- En dan is het alweer tijd om de dag af te sluiten met gebed en komen we weer naar 

buiten.  

 

De middagen zien er eigenlijk precies hetzelfde uit. Het enige verschil is dat we dan niet eten 

en drinken. En we doen alles net even iets korter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informatie over het brengen en ophalen 
 
Wennen  

Naar de voorschool, dat is even wennen. Voor de kinderen, de ouders en de juffen. Een groep 

onbekende kinderen, nieuwe volwassenen, een andere omgeving, veel speelgoed. Een grote 

stap in een kinderleven. 

Meestal duurt het een tijdje voordat kinderen en ouders zich vertrouwd voelen op de 

voorschool. Elk kind went in zijn/haar eigen tempo en bij het ene kind kan het wat langer 

duren dan bij het andere kind. 

 

Om te wennen op de voorschool: 

- Is het belangrijk dat uw kind regelmatig komt. 

- Dat er op een duidelijke manier afscheid genomen wordt, niet stiekem weggaan. 

- Haal uw kind op tijd op, het is niet fijn als een kind wat aan het wennen is, lang op u 

moet wachten.  

- Maak het afscheid niet te lang, hoe langer het afscheid nemen duurt, hoe moeilijker het 

is. 

- Heeft uw kind een lapje, knuffel of iets anders waar het aan gehecht is, geef dit de 

eerste dagen dan mee aan uw kind. 

- Zorg dat u de eerste weken altijd telefonisch bereikbaar bent. 

- Uiteraard kunt u altijd bellen om te informeren hoe het met uw kind gaat. 

 

Brengen en ophalen  

Voor het brengen is het belangrijk even de tijd te nemen. Er is dan even de gelegenheid om 

samen te lezen met uw kind. Vooral voor kinderen die nog wat moeite hebben met afscheid 

nemen kan dat een vertrouwd gevoel geven. De inlooptijden zijn ’s morgens van 08.30 – 

08.45 uur en ‘s middags van 13.15 uur – 13.30 uur, waarna het programma begint. Voor ons 

dagschema is het van belang op tijd te kunnen beginnen, dus we vragen u zich aan deze tijden 

te houden.  

 

Het ophalen van de kinderen wordt gedaan op het schoolplein bij de heg. ’s Morgens om 

11.50 uur (op woensdag om 12.05 uur) en ‘s middags om 15.20 uur komen de 

groepsleerkrachten hier met de kinderen naar toe, en zorgen ervoor dat het kind pas weggaat 

als er een ouder/verzorger is om het kind mee te nemen. Als u niet zelf uw kind komt halen of 

brengen, maar iemand anders, geef dit dan voortijdig door aan ons. Als u wat te vroeg op 

school bent om uw kind te halen, wilt u dan uit het zicht voor de peuters wachten? We houden 

de peuters anders bijna niet meer…! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Praktische informatie  

 
Wat neemt uw peuter mee in zijn tas? 

- Eten en drinken 

- Extra kleding/ondergoed 

- Evt. pampers en billendoekjes 

Het is voor ons erg fijn als, tassen, jassen, bekers, trommels etc. zijn voorzien van een naam. 

Dit voorkomt verwisseling! 

 

Eten en drinken 

Halverwege de ochtend gaan we in de kring voor het eet- en drinkmoment. We vinden het fijn 

als er zoveel mogelijk fruit of een gezond koekje gegeten wordt. Denkt u eraan om uw kind 

niet te veel mee te geven? Na een kwartiertje hebben de peuters namelijk heel veel zin om te 

gaan spelen. 

Geeft u ook bijzonderheden zoals diëten, allergieën of religieuze voedingsvoorschriften door, 

zodat wij hier rekening mee kunnen houden. Wilt u het eten en drinken op het aanrechtje in de 

klas zetten? De tas mag u bij de jas van uw kind aan de kapstok hangen. 

 

Extra kleding/ ondergoed 

Als uw kind nog niet zindelijk is, is dat geen enkel probleem. Wilt u er wel voor zorgen dat u 

voldoende luiers en billendoekjes meegeeft, zodat we uw kind in de loop van de ochtend of 

middag kunnen verschonen! Voor kinderen die al op de wc’tjes plassen, maar wel eens een 

ongelukje hebben, is er eventueel kleding bij ons aanwezig, maar extra kleding in de tas van 

uw kind is wel erg handig voor ons. Heeft uw peuter kleding van ons aan, dan verzoeken wij 

u deze de volgende keer gewassen mee terug te geven. 

TIP: Wilt u oude kleding van uw peuter wegdoen? Wij zijn heel blij met deze kleding! 

 

Kleding  

De beste kleding voor de voorschool is ‘speelkleding’, ofwel gemakkelijk zittende en goed 

wasbare kleding. Ondanks dat ze bij sommige activiteiten een schort dragen, gebeuren er nog 

wel eens verf- of stift-ongelukjes.  

 

Gymschoenen 

Bij slecht en koud weer kunnen we gebruik maken van de kleutergymzaal. Het is daarom fijn 

als u uw kind gymschoenen meegeeft. Deze bewaren wij in onze klas in een daarvoor 

bestemde bak. Wilt u de gymschoenen voorzien van naam? 

 

Fotograaf  

De fotograaf komt 1x per jaar onze school bezoeken. Het ene jaar maakt hij alleen een 

klassenfoto, het andere jaar ook pasfoto’s en is er gelegenheid om met alle broertjes/zusjes op 

de foto te gaan. Als het zover is, ontvangt u hierover een briefje, waarin de precieze datum en 

tijd staat. 

 

Zonnig weer  

Als een zonnige dag wordt voorspeld, raden wij u aan om uw peuter thuis alvast in te smeren 

met zonnebrandcrème.  

 



Nieuwsbrief  

Bij elk nieuw thema ontvangt u van ons een nieuwsbrief met daarin onder andere: 

informatie over activiteiten, Bijbelse vertellingen, vakanties, leuke uitspraken van de 

kinderen, geboorte van broertje/zusje, verjaardagen van kinderen etc.  

 

Rekeningen 

U krijgt elke maand een rekening. 

 Wij hanteren de volgende regels: 

- Iedereen betaalt elke maand € 45,00. U betaalt 11 maanden in het jaar, dus in de zomer 

betaalt u 1 maand niet. 

- Kinderen met een VVE-indicatie betalen € 10,00 per maand.  

- Komt uw kind na de 15e van de maand voor het eerst op de voorschool, dan hoeft u die 

hele maand niet te betalen. Komt uw kind voor de 15e , dan betaalt u gewoon het hele 

bedrag.  

- En datzelfde geldt voor het verlaten van de voorschool. Verlaat uw kind de voorschool 

voor de 15de. van de maand, dan hoeft u die maand niks te betalen. Verlaat uw kind de 

voorschool na de 15de van de maand, dan betaalt u gewoon het hele bedrag. 

 

Hoofdluis   

Hoofdluis is helaas een regelmatig terugkerend ‘probleem’. Op plaatsen waar veel mensen bij 

elkaar komen kan de hoofdluis gemakkelijk van de ene persoon naar de andere overgebracht 

worden. Wij adviseren u regelmatig de hoofdhuid van uw kind te controleren op hoofdluis en 

mocht er hoofdluis geconstateerd worden, wilt u dat dan aan ons doorgeven? Uw kind wordt 

op school ook af en toe gecontroleerd door de luizenmoeders.  

 

Vakantieperiode  

Onze voorschool volgt de vakanties van de basisschool. Ook sluiten wij aan bij de 

studiedagen van school, waardoor de voorschool gesloten is. Het overzicht van de vakanties 

kunt u vinden op onze schoolwebsite: www.schoolgameren.nl. 

 

Ziekmeldingen 

Als uw kind ziek is en niet naar school komt, vinden wij het erg fijn als u dit doorgeeft aan de 

school via: 0418-561899. Heeft uw kind een besmettelijke ziekte, wilt u dit dan ook aan ons 

doorgeven? 

 

Ongevallen en ongelukjes 

Bij ernstige ongevallen of plotselinge ziekte wordt u zo spoedig mogelijk ingelicht. Als uw 

kind op de peuterspeelzaal een klein ongelukje is overkomen, dan wordt u daar bij het 

ophalen over ingelicht. Wij registeren de ongevallen, om te kijken of er maatregelen genomen 

kunnen worden om dit te voorkomen. 

 

Prikbord 

Houdt u ons prikbord (op de gang) in de gaten? U kunt hier de laatste nieuwtjes lezen. 

 

Postvakken 

Elk kind heeft een eigen postvak. Deze is voorzien van zijn/haar naam. De postvakken kunt u 

vinden aan het begin van de kleuteringang (tussen de eerste 2 kleuterlokalen aan de 

linkerkant). Hierin kunt u post vinden zoals rekeningen, werkjes van uw kind, nieuwsbrieven 

etc. We hebben elke groep een eigen kleur gegeven.  

Groep A: Rood, groep B: Blauw, groep C: Groen 

http://www.schoolgameren.nl/


Hoe gaan we om met: 
 
Medicijnen  

Gebruikt uw kind medicijnen? Informeer ons daar alstublieft over.  

 

Privacy 

Uiteraard willen we graag laten zien welke leuke activiteiten we doen. Daarom plaatsen we 

regelmatig foto’s op onze website. Heeft u er bezwaar tegen dat uw kind herkenbaar is op een 

foto, laat het ons dan weten. We houden er dan rekening mee. 

 

Verder wordt er met uw gegevens zorgvuldig omgegaan. De informatie die u aan ons 

verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld en niet zonder uw toestemming buiten de 

voorschoolgroep gebracht. 

 

Verjaardag kind 

Wie jarig is, wordt in het zonnetje gezet. In de klas maken we er dan een klein feestje van.  

De jarige krijgt een mooie hoed, mag op zijn stoel gaan staan en wordt luid toegezongen.  

U bent ook van harte welkom om tijdens dit feestje aanwezig te zijn. Dit is gelijk een leuke 

gelegenheid voor het maken van foto’s.  

Overleg wel even met ons op welke dag uw kind trakteert. Zo willen we voorkomen dat er 

meerdere kinderen op dezelfde dag uitdelen. Het is voor het kind leuker als hij of zij op die 

dag alleen in de belangstelling staat. Wij kunnen u dan ook vertellen of er peuters zijn die 

bepaalde dingen niet mogen eten.  

 

Verjaardag familieleden  

Als de vader of moeder van een peuter jarig is, mag hij/zij “iets maken”. Het “werkstuk” dat 

de peuter heeft gemaakt, wordt ingepakt en mee naar huis gegeven. Zo kan de peuter iets van 

zichzelf geven. We willen dit beperken tot bovenvermelde personen. Het wordt voor de 

peuters anders een te grote belasting. Het is de bedoeling dat u zelf de datum op de 

verjaardagskalender schrijft. Bijvoorbeeld: 15 januari: papa (naam kind). Voor elke groep 

hangt er een kalender op het prikbord in de klas.  

 
Klacht? 

Mocht u een probleem of klacht hebben over de school, dan stellen we het op prijs dat u ons 

dat laat weten. Daarvoor hebben we de volgende procedure: 

- De klacht wordt geuit bij de persoon die het aangaat.  

- Komt u er samen niet uit, dan gaat u naar de directie. 

- Komt u er met hen niet uit, dan is de gang naar het bestuur mogelijk. 

- Ten laatste kunt u het voorleggen aan De Geschillencommissie 

   Postbus 90600, 2509 LP Den Haag 

U bent ook vrij om direct met uw klacht naar De Geschillencommissie te gaan. 

 

 

 

 

 



 

Contacten 
 
Oudergesprekken 

Het kan zijn dat u (of wij) vragen hebben/zich zorgen maken over de ontwikkeling van uw 

kind. Neem dan gerust contact met ons op. We vinden het heel prettig als ouders hierom 

vragen en zijn ook altijd bereid om hiervoor tijd vrij te maken. Wij willen net als u dat uw 

kind zich zo goed en zo prettig mogelijk ontwikkelt.  

 

Ouderbetrokkenheid  

De betrokkenheid en inspraak van ouders wordt op prijs gesteld. Wij staan open voor nieuwe 

ideeën en mogelijkheden die ten goede komen aan de voorschool. Uw ideeën worden altijd in 

het voorschooloverleg besproken. 

 

10-minutengesprek 

Twee maal per jaar (in november en maart) wordt aan u gevraagd om met de 

groepsleerkrachten over uw peuter te komen praten. Tijdens dit 10-minutengesprek wordt de 

ontwikkeling van uw peuter aan de hand van ons leerlingvolgsysteem KIJK en observaties 

met u besproken.  

 

Consultatiebureau  

De leerkrachten van de voorschool hebben contact met de wijkverpleegkundige Diny 

Verhoeven van het consultatiebureau. Ze komt ons een paar keer per jaar opzoeken.  

Wij kunnen met vragen bij haar terecht. Maar als u zelf vragen heeft over uw kind, dan kunt u 

hiermee ook bij haar terecht tijdens het inloopmoment. Een aantal keren per schooljaar zal 

Diny Verhoeven tijdens het inloopmoment, als u uw peuter naar de voorschool brengt, 

aanwezig zijn. Ze is er dan voor u! De datum van het inloopmoment zullen wij tijdig op het 

prikbord in de gang kenbaar maken.  

Elke maand hopen ze van het consultatiebureau ook een stukje in onze nieuwsbrief te 

schrijven. Op de volgende pagina’s volgt het eerste stukje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Even voorstellen: 
Samen met de kinderdagverblijven en de peuterspeelzalen hebben we het plan opgevat om in 

de nieuwsbrief een column op te nemen vanuit het consultatiebureau, waarbij het de 

bedoeling is om elke keer een onderwerp te behandelen over zaken als voeding, opvoeding, 

veiligheid en dergelijke.  

We willen hier dan op een korte, kernachtige manier iets over schrijven. 

We hopen dat dit jullie aan zal spreken, en horen graag van jullie of er onderwerpen zijn 

waarover je wat meer zou willen weten. 

 

Als aftrap voor deze komende columns willen wij, verpleegkundigen van het 

consultatiebureau Zaltbommel, ons graag voorstellen. 

Voor de gezelligheid doen we er een fotootje bij, zodat jullie naast onze namen ook onze 

gezichten kunt herkennen. Linksboven Anita, linksonder Conny (LI) en Marja (RE) en rechts 

Diny. 

 

Bereikbaarheid: 

Elke maandag en donderdagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur hebben we inloopspreekuur op 

het consultatiebureau aan de Johan van Oldenbarneveldtstraat 1A in Zaltbommel. 

Op dinsdagochtend zijn we van 09.00 uur tot 10.00 uur aanwezig op de brede school de 

Waluwe, tegenover ingang van de peuterspeelzaal ’t Sprongetje, waar je ook van harte 

welkom bent als je vragen hebt over je kind. 

Telefonisch zijn wij te bereiken via onze zorgcentrale: 0900-8433. 

U kunt ons ook altijd mailen: cb-zaltbommel@stmr.nl. 

 

Vanaf 1 februari hebben ook onze artsen inloopspreekuur: 

Op de even weken op maandag van 08.30 – 09.00 uur 

Op de oneven weken op vrijdag van 08.30 – 09.00 uur. 


