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Hartelijk welkom bij peutergroep de Dorpsschool 
 
Uw peuter gaat voor het eerst naar de peutergroep. Dat is waarschijnlijk even wennen voor uw kind, 
maar ook voor u. Zeker als het uw eerste kind betreft. Met dit informatieboekje maken wij u graag wat 
wegwijs in de wereld van onze peutergroep. 
 
Mocht u na het lezen vragen of opmerkingen hebben dan kunt u uiteraard altijd bij de peuterjuffen 
terecht. Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit informatieboekje. Tevens raden wij u aan 
dit boekje te bewaren zolang uw peuter op de peutergroep zit. Op deze manier heeft u altijd alle 
informatie bij de hand. 
 
U kunt de meest recente versie vinden op de website van de Dorpsschool: www.dedorpsschool.nl 

 

Kindcentrum 
 
Als onderdeel van kindcentrum De Dorpsschool werken we nauw samen met de basisschool. Deze 
samenwerking vindt vooral plaats in de groepen 1 en 2 en is ook zichtbaar bij gezamenlijke vieringen 
van feestdagen en schoolse activiteiten. Dit biedt vele voordelen. Wij werken volgens dezelfde 
pedagogische en didactische uitgangspunten. Dankzij de door school vastgestelde ‘startkwalificatie’ 
voor kleuters, kunnen wij zorgen voor betekenisvolle activiteiten, waarbij we inspelen op specifieke 
ontwikkelingsbehoeften. 
 

Samenwerking met DOK 13 
 
De peutergroep wordt door DOK13 georganiseerd. DOK13 is een stichting op gebied van peuterspelen 
en BSO opvang. Zij verzorgt op diverse basisscholen in Bathmen, Deventer en Apeldoorn de verbinding 
tussen het peuterspelen, kinderopvang en het onderwijs. 
 
Aanmelden voor de peutergroep 
Aanmelding voor de peutergroep verloopt via DOK13 en kunt u regelen middels het formulier op de 
website van DOK13. In het menu aan de rechterkant vindt u de knop ‘Aanmelden’. Kies vervolgens 
voor ‘Bathmen’ en dan de Dorpsschool. 
 
Contract 
Uw kind krijgt een contract via DOK13. Mochten er, in de tijd dat uw kind bij ons komt, wijzigingen in 
het contract aangebracht moeten worden, dan kunt u dit via DOK13 regelen. 
 
Financiële aspect 
DOK13 is verantwoordelijk voor de financiële afhandeling. Voor vragen en/of opmerkingen hierover 
verzoeken wij u DOK13 te bellen of e-mailen. Het tarief (2018) voor de peutergroep is €7,45 per uur. 
 
 

  
 
Kijk voor meer informatie op de website of mail / bel naar: 
www.dok13.info | info@dok13.info | Attie Hendriksen: 06 -50264881 
 
 
 
 

http://www.dedorpsschool.nl/
http://www.dok13.info/
mailto:info@dok13.info


Visie 

 
Ontdekkend leren 
Jonge kinderen staan bewegend en ontdekkend in het leven. De nieuwsgierigheid naar de wereld om 
hen heen is groot. Wij nemen die nieuwsgierigheid als uitgangspunt voor onze werkwijze. We werken, 
net als op school, met thema’s. Seizoenen en de meest bekende feestdagen en vieringen lenen zich 
bijvoorbeeld perfect om centraal te zetten. De wereld tastbaar maken door te laten ervaren. Concreet 
en echt materiaal gebruiken is belangrijk om te ontdekken en leren. Het gaat vooral om de uitingen 
van het leerproces van het kind. Hoe voelt klei, wat is dit voor plakkerig spul en wat kun je ermee doen, 
kleuren krijtjes anders dan potloden, hoe maak je snippers. Zintuigen prikkelen is belangrijk. 
 
Spelend leren en leren spelen 
Peuters kunnen bij ons binnenkomen vanaf dat ze 2 jaar zijn, maar ook pas als ze 3,5 jaar zijn. Er zit 
‘maar’ 1,5 jaar tussen de twee leeftijden, maar bij het jonge kind is dit een wereld van verschil. In de 
peutergroep zit tussen de leeftijden en ontwikkelingen van alle peuters heel veel diversiteit. We 
hebben het wel eens over de jonge peuter (2-3 jaar) en de oude peuter (3-4 jaar), maar zelfs daartussen 
gebeurd nog enorm veel in de ontwikkeling van het kind. 
 
We vinden het voor alle peuters belangrijk dat ze de tijd en de ruimte krijgen om te ontwikkelen op 
hun eigen tempo. Dit geldt voor alle ontwikkelingsgebieden: cognitieve ontwikkeling (spraak, taal en 
rekenen), motorische ontwikkeling (grove en fijne), sociaal-emotionele ontwikkeling 
(inlevingsvermogen, contact met anderen, omgaan met gevoelens). We houden hierbij de leeftijd van 
het kind in gedachten. Van een jonge peuter verwachten en vragen we heel andere dingen dan van 
een oude peuter. Een net binnengekomen peuter heeft namelijk hele andere behoeften en doelen dan 
een kind dat bijna naar groep 1 gaat. 
 
Peuters worden op een speelse wijze voorbereid op groep 1: spelend leren, maar zeker ook leren 
spelen. 

 

Drempelloos Door naar de kleuters 
 
Het grote voordeel van naar onze peutergroep gaan is de nauwe samenwerking met de basisschool. 

Deze samenwerking heeft als uitgangspunt dat de overgang van de peuters naar de kleuters zo 

makkelijk gaat, dat er géén drempel meer is voor de kinderen: drempelloos door. 

Op diverse manieren werken wij aan deze doorgaande lijn binnen ons kindcentrum. Wij hebben een 

goed contact met de onderbouwleerkrachten en sluiten een aantal keer per jaar aan bij het overleg 

van de onderbouw. Op de basisschool wordt gewerkt met het ontwikkelingsvolgsysteem DORR. Deze 

methode hebben wij vertaald naar passende ontwikkelingslijnen en -doelen voor peuters. We volgen 

de kinderen dus op één en dezelfde manier, waardoor kleuterleerkrachten al een duidelijk beeld van 

de ontwikkeling krijgt, van een peuter die naar de kleutergroep gaat. 

Ook werkt één van de peuterjuffen een ochtend in school, bij de kleutergroepen. Zij is ook geschoold 

als onderwijsassistent en kan de leerkrachten ondersteunen waar nodig. Voor de kinderen is zij een 

vertrouwd gezicht en dat is prettig. 

Vanuit de peutergroep gaan de peuters een kijkje nemen in de kleutergroep waar ze komen. Kijkend 

naar het kind, kiezen we ervoor om erbij te blijven of ‘zelfstandig’ te laten spelen. Dit vindt plaats 

voordat de ouders van het kind wenafspraken maken met de leerkracht. Vóór het echte wennen is er 

dus al geïnvesteerd in het kennismaken met de nieuwe groep, juf(fen) en nieuwe groepsruimte. Dit 

maakt het wennen van een hele ochtend een stuk gemakkelijker. 



Gespreksmomenten 
 
In de twee jaar dat uw peuter bij ons op de groep speelt en leert, zijn er drie momenten dat u 

uitgenodigd wordt voor een gesprek. Het eerste gesprek – het zogenoemde startgesprek – vindt plaats 

na plusminus 6 tot 8 weken na de startdatum van het kind. Dit gesprek vindt plaats tijdens het breng- 

of haalmoment en duurt een minuut of 5. We bespreken hier vooral het welbevinden van het kind. 

Rond de 3e verjaardag van uw kind is het volgende gespreksmoment: een voortgangsgesprek. Dit 

gesprek vindt plaats met de mentor van het kind en hier zoomen we in op de ontwikkeling van uw 

zoon/dochter. Tot slot is er nog een warme overdracht wanneer uw kind bijna 4 jaar wordt. 

Start uw kind niet als hij/zij net 2 jaar is maar later, dan kan het zijn dat de gesprekken op een ander 

moment of andere wijze worden gepland. Hierover wordt u dan geïnformeerd. 

 

Een ochtend op de peutergroep 

 
Inloop 
Tussen 08:15 – 08:45 uur kunnen de peuters gebracht worden. Na een ontvangst door de juffen wordt 
er, al dan niet onder begeleiding, afscheid genomen van ouder, opa, oma of oppas. Het is belangrijk 
dat uw kind weet dat u vertrekt. Kinderen kunnen erg verdrietig of boos raken als u in eens weg bent. 
Een afscheid hoeft niet lang te duren, maar geef er wel de aandacht aan. Laat u uw kind verdrietig, 
huilend of boos achter en wilt u weten hoe het gaat? Een appje sturen mag altijd! 
 
Kring 
Om 9.00u gaan we in de kring. We starten met ons “Goedemorgenlied” en begroeten wie er zijn. Door 
middel van foto’s van de kinderen is het ook zichtbaar wie er die dag komen spelen. Vervolgens 
bespreken we met behulp van de dagritmekaarten het verloop van de ochtend. Tijdens de kring komen 
verschillende activiteiten aan bod: een kringgesprek, voorlezen, zingen en spelletjes. 
 
Spelen en werken 
Na de kring volgt het binnen of buiten spelen en ‘werken’. In principe zijn de peuters vrij om te kiezen: 
je mag, je moet niet. Wel stimuleren we de kinderen zoveel mogelijk mee te doen. Bij de jongere 
peuters ligt hier minder de nadruk op als bij de oudere peuters. Dit heeft te maken met de steeds 
dichter naderende overgang naar groep 1. 
 
Eten en drinken 
Rond half 11 ruimen we samen op, om daarna aan tafel met elkaar te gaan eten en drinken. Dit 
moment is een belangrijk rustpunt. We praten met elkaar en luisteren naar elkaar, zingen, eten fruit 
en drinken wat. Daarna gaan we allemaal naar het toilet en worden luiers verschoond. 
 
Spelen en werken 
Dan volgt het tweede spelmoment. Doorgaans spelen we daar waar we het eerste spelmoment niet 
geweest zijn. Als het weer te slecht is voor buiten, doen we binnen spelletjes in de kring of we gaan 
spelen in het speellokaal van school. 
 
Ochtendafsluiting 
Bij goed weer sluiten we veelal buiten af. Kinderen ruimen één stuk speelmateriaal op naar binnen en 
zeggen de juffen gedag voor ze gaan. Bij minder weer ronden we binnen af, aan tafel. Komt u uw kind 
niet zelf ophalen, geef dit dan even door aan ons. Wij geven uw kind niet zomaar mee aan iemand die 
wij niet kennen en zullen dan altijd eerst telefonisch contact opnemen! 
 
Verlengde opvang 



Niet alle kinderen gaan tussen 12:00 en 12:15 uur naar huis. Sommige blijven tot 14:00 uur en eten 
een boterham mee. Na de lunch verschilt de invulling van de tijd. De peuterjuf kijkt naar de kinderen 
en hun behoefte. Ze hebben er al een lange ochtend op zitten en de ene keer ligt de behoefte bij 
rustig binnenspel, een andere keer bij een gezamenlijk spel of nog even lekker uitrazen op het 
schoolplein. 
 

Wat u nog meer moet weten 

 
Eten en drinken 
U hoeft uw peuter niets mee te geven. Gedurende de ochtend krijgt hij/zij divers fruit aangeboden en 
een bekertje roosviceé. Ook voor de lunch wordt gezorgd. Er zijn volkoren boterhammen en een ruime 
keuze aan gezond beleg. Af en toe zetten we ook eens crackers of rijstwafels erbij op tafel. Tussen de 
middag hebben de kinderen de keuze tussen halfvolle melk, water of thee. Wilt uw peuters iets anders 
laten drinken, dan vragen wij u dit zelf mee te geven. 
 
Zindelijkheid 
Als uw kind nog niet zindelijk is als hij/zij naar de peutergroep komt, dan krijgt hij/zij van ons sowieso 
één keer een schone luier. Luiers worden door ons verzorgd en hoeft u dus niet zelf mee te geven. Wij 
maken gebruik van de Bumbli luiers, maat 5 en 6. Wanneer uw kind niet tegen dit merk luiers kan, dan 
vragen wij u zelf luiers mee te geven. 
 
Kleding 
Het is wenselijk dat ieder kind een schoon setje kleding in zijn/haar tas meeneemt. U mag dit wekelijks 
meebrengen of in de luizenzak laten zitten. Dit geldt voor zowel kinderen die nog een luier dragen als 
de kinderen die al zindelijk zijn. Kleding kan nat worden door een ongelukje, maar zeker ook een beker 
drinken dat om kan vallen of spelen met water. 
 
We spelen met de peuters zoveel mogelijk buiten, ook wanneer het buiten nat en koud is. Speel op 
het weer in met wat u uw kind aantrekt en meegeeft. Op een regenachtige dag is het handig als het 
kind regenlaarsjes aan- of meekrijgt, zodat hij/zij buiten lekker kan stampen in de plassen. 
 
Ook is het prettig om voor binnen eventueel makkelijke gymschoenen met zool of stevige pantoffels 
aan te kunnen trekken. Kinderen mogen niet op sokken spelen. Een setje kleding bestaat uit: 
onderbroek, broek, hemd, shirt en sokken.  
 
Verjaardagen en festiviteiten 
Uw peuter mag zijn/haar 3e en 4e verjaardag vieren in de peutergroep. We maken er een gezellig 
feestje van, waarbij de jarige peuter aan het eind mag trakteren. We starten het feestje rond 11:40 
uur. Als u er bij wilt zijn, dan vragen wij u er op dat tijdstip te zijn. Aansluitend kan uw kind dan weer 
met u mee naar huis. Let op: ook als uw kind tot 14:00 uur bij ons blijft, is het feestje om 11:40 uur. 
Uw kind is daarna wel welkom te blijven, maar kan dan ook mee naar huis genomen worden. 
 
Ook als een peuter een broertje/zusje krijgt, mag hij zij een klein feestje vieren en trakteren. We 
hanteren dezelfde werkwijze als bij het verjaardagsfeestje. 
 
Als er een festiviteit is rondom één van de feestdagen, dan ontvangt u tijdig informatie over hoe wij 
deze viering vormgeven. We vieren o.a. Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en Koningsdag. 
 
Ziekte en afwezigheid 
Graag ontvangen we een afmelding als uw kind niet naar de peutergroep komt op zijn/haar dag. Als u 
dit tijdig kunt laten weten, heel graag! Maar als uw kind in de ochtend niet fit wakker wordt, dan kan 
het vanzelfsprekend ook nog op de ochtend zelf. U kunt dit mondeling communiceren, per e-mail of 
per app. 



 
Ruilen en extra afnemen 
Als uw kind een keer niet komt spelen, dan kunt u inhalen wat er gemist is. Wanneer u vooraf weet 
wanneer uw kind er niet is, dan vragen wij u tegelijkertijd een inhaaldatum af te spreken. U mag géén 
dagen opsparen. Als uw kind ziek is, dan gaat dit natuurlijk niet. Dan vragen wij u de volgende keer 
dat u er bent een inhaaldatum af te spreken met één van de peuterjuffen. Dit gaat altijd in overleg, 
want er moet plaats zijn op de groep. 
 
Extra afnemen is ook mogelijk, mits er plek op de groep is. Extra afnames worden achteraf 
gefactureerd. 
 
Melden bijzondere situaties 
Voor ons is het prettig om te weten als er in de familiare situatie iets anders gaande is dan anders. 
Dit geldt voor dingen waar het kind last van kan hebben of van onder de indruk is. Een kind kan dan 
namelijk ander gedrag laten zien, waardoor wij wellicht een ander kind zien. 
 
U hoeft vanzelfsprekend niet in detail te treden, maar wanneer er bijvoorbeeld ziekte in de familie is 
of een overlijdensgeval, dan is het prettig hiervan op de hoogte gesteld te worden. 
 
Parro 
Wij maken, net als de basisschool, gebruik van Parro. Dit is een app waarop wij foto’s, berichten en 
agendapunten plaatsen, zodat wij u een leuk kijkje in de groep kunnen geven. Omdat dit een 
besloten en veilige omgeving is, gaan wij er in principe vanuit dat u er géén problemen mee heeft 
wanneer wij foto’s van uw kind plaatsen. Wanneer dit wel het geval is, vragen wij u ons dit schriftelijk 
mede te delen, zodat wij hier rekening mee kunnen houden. 
 
U heeft niet zomaar toegang tot Parro. U krijgt van ons een koppelingscode, waarmee u een account 
kunt aanmaken. Bij vragen, stel ze gerust. We helpen u graag op weg. 
 
Sluitingsdagen 
De peutergroep is gesloten op alle nationale feestdagen, tussen kerst en oud en nieuw en in week 2, 
3 en 4 van de zomervakantie. Deze data kunt u per schooljaar zelf nakijken: stel de basisschool is vrij 
van week 29 t/m 34, dan is de peutergroep gesloten van week 30 t/m 32. U mag het altijd navragen 
bij de peuterjuffen. 
 
Openingstijden 

Dag Peuterspelen Verlengde opvang 

Maandag 08:15 – 12:15 12:15 – 14:00 

Dinsdag 08:15 – 12:15 12:15 – 14:00 

Woensdag Gesloten 

Donderdag 08:15 – 12:15 12:15 – 14:00 

Vrijdag 08:15 – 12:15 12:15 – 14:00 

 
Indien gewenst kunnen peuters voorafgaand aan het peuterspelen of na de verlengde opvang 
aansluiten bij de BSO opvang. Mocht u hier meer over willen weten, dan kunnen wij u de 
informatiegids van de BSO overhandigen. 
 
Contactgegevens 
Schoolstraat 11, 7437 ZG, Bathmen 
Telefoonnummer: 06 – 25493589 (U kunt ons ook via Whatsapp bereiken) 
E-mailadres: psz@dedorpsschool.nl 
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