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Van harte welkom bij voorschool de Achthoek. 

Wij heten jullie en jullie kind van harte welkom op onze brede dorpsschool. 
Voor het eerst naar school gaan is een hele beleving voor kinderen. De eerste 
schooldag is niet alleen spannend voor jullie kind, maar ook ouders hebben 
vaak vragen over de praktische zaken omtrent het naar school gaan. 
Daarom hopen we door middel van dit informatieboekje al een aantal 
vraagtekens bi jullie weg kunnen nemen. Mochten er na het lezen van dit 
boekje nog vragen zijn, kunnen jullie altijd terecht bij de Pedagogisch 
Professional van jullie kind.  
 
 

Schooltijden voorschool 
  
De schooltijden van de voorschool zijn: 
 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.  
 
De exacte data van vakanties, studiedagen en andere bijzonderheden kunnen 
jullie vinden in onze schoolkalender op onze website. 
 

Een schooldag in de voorschool 
 
Om 8.25 uur begint de inloop en komen de kinderen met hun ouder/verzorger 
naar de ingang van Unit 1(zijde Molenakker). De pedagogisch professional 
vangt de kinderen hier op een gaat met ze naar de huiskamer/voorschool waar 
de kinderen kunnen gaan spelen. De kinderen kunnen hun jas in hun luizenzak 
doen en het fruit in de daarvoor bestemde bak in de voorschool . We vinden 
het belangrijk dat ieder zich “welkom” voelt en geven dus elk kind aandacht als 
het binnen komt. 
 
Om 8.50 uur gaan we in de huiskamer van de Voorschool in de kring zitten. We 
openen de dag met een lied en daarna bespreken we de dag met behulp  van 
de dagritmekaarten. 
De kinderen worden bij hun voornaam welkom geheten en antwoorden met 
hun achternaam en daarna wordt een hulpje gekozen. De kinderen krijgen dan 
de tijd om te vertellen over hun eigen belevenissen. Hierna wordt een boekje 
voorgelezen vanuit het thema en bespreken we dit. 
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Om ongeveer 9.10 uur gaan we “werken” in de voorschool. Soms gaan we ook 
naar de oranje werkplaats van Unit 1. Daar kunnen we samen met de jonge 
kinderen van Unit 1 spelen (werken) in de hoeken. Hier wordt echter wel goed 
gekeken naar de veiligheid, betrokkenheid en het welbevinden van de 
kinderen. 
Mocht een kind zich hier niet prettig voelen, dan neemt de Pedagogisch 
professional het kind mee naar de veilige, vertrouwde ruimte van de 
Voorschool. Hier helpt ze het kind op weg met een activiteit. Daarna gaat ze 
terug naar de eventueel achtergebleven kinderen in Unit 1 om daar het spel af 
te bouwen en alle kinderen mee terug te nemen naar de Voorschool. 
 
Rond 10.00 uur ruimen we gezamenlijk op en gaan fruit eten in de voorschool. 
Soms kijken we een filmpje en anders praten we gezellig met elkaar. Als ze 
klaar zijn met fruit eten mogen ze een boekje lezen. 
 
Om 10.30 uur gaan we even buiten spelen met Unit 1 tot 11. 00 uur of naar de 
gymzaal. 
Na deze wat drukkere momenten nemen we nu een moment van rust. 
Hiervoor gaan we lekker in de bruine loungebank zitten. We kijken een filmpje 
met betrekking op het thema, spelen een gezelschapsspelletje of luisteren naar 
rustige muziek. 
Rond 11.30 uur gaan we gezamenlijk de tafel dekken en onze lunch gebruiken.  
We blijven aan tafel tot iedereen klaar is.  Voor degene die snel klaar is staat er 
een bak met klein spelmateriaal voor aan tafel. Na de lunch ( 12.10 uur) ruimen 
we gezamenlijk op en gaan we in de kring nog gezellig liedjes zingen. 
Als slot zingen we ons afsluitingslied pakken we onze tassen en gaan de jassen 
aandoen. Hierna gaan we naar  buiten naar de ouder(s)/verzorger(s). 
 
 
 

Gymmen.  
 
We zullen regelmatig gaan gymmen in de gymzaal op het voorplein.  
De kinderen gymmen in hun eigen kleding en op de sokken. Bij echt klim en 
klauterwerk gaan ze op blote voeten. U mag wel een paar gymschoenen of 
sokken met antislip profiel, voorzien van naam, mee naar school geven. Deze 
blijven in de gymzaal. 
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Ziek melden. 
 
Wanneer jullie kind ziek is, kunnen jullie dit voor schooltijd melden via de 
schoolapp of op het volgende telefoonnummer 0162-455472. 
 
Bij medische of andere afspraken kunnen jullie dit van tevoren even persoonlijk 
of via een mailtje aan de PP’er doorgeven. 
 

 
Speelgoed meenemen. 
 
De kinderen mogen altijd iets mee naar school brengen om te laten zien aan de 
PM’er of de andere kinderen. Daarna gaat het speelgoed mee terug naar huis 
of wordt het op de kast gezet of in de tas gestopt. Dit om te voorkomen dat het 
stuk of verloren gaat. 
 

 
Adresgegevens. 
 
Bij aanvang van de voorschool en bij de start van elk schooljaar krijgen jullie 
een formulier mee betreffende de adresgegevens. Jullie worden verzocht dit 
formulier ingevuld te retourneren aan de PP’er. Deze gegevens zijn 
noodzakelijk om in geval van een calamiteit contact met jullie op te kunnen 
nemen. Uiteraard is het van belang dat deze gegevens up-to-date zijn. Wanner 
er zich wijzigingen in deze gegevens voordoen, verzoeken wij jullie dit zo 
spoedig mogelijk schriftelijk door te geven.  
 

 
Schoolapp. 
 
Hiervoor krijgen jullie een brief (digitaal) waarop staat hoe je je kunt 
aanmelden. 
Hier komen  geregeld berichten en foto’s op over van alles wat de kinderen op 
de voorschool beleven. Hier wordt ook op gemeld met welk thema gaan 
werken en hoe dit verloopt. 
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WC gebruik. 
 
Wanneer jullie kind naar de voorschool komt kan het zijn dat hij/zijn nog niet 
zindelijk  is. 
U kunt in het tasje van uw kind een setje schone kleren (hemdje en 
onderbroekje, geen rompertje) doen. Het liefst geen up-en-go luiers voor 
verschoning meegeven, maar gewone luier. 
Indien u bij uw kind bezig bent met zindelijkheidstraining overleg dit dan even 
met de PM’er zodat deze dit op school ook kan doorzetten. 
 

 
Luizencontrole. 
 
Om hoofdluis op school zoveel mogelijk te voorkomen, worden alle kinderen 
steeds in de eerste week na iedere schoolvakantie door hulpouders 
gecontroleerd op hoofdluis. Het is prettig als jullie kind op die dag geen 
staartjes, speldjes of gel in de haren heeft. Zodra er hoofdluis geconstateerd 
wordt, krijgen jullie dit dezelfde dag te horen, zodat jullie, jullie kind meteen 
kunnen behandelen. Mochten jullie willen helpen bij deze controle, kunnen 
jullie dit doorgeven aan de PM’er van jullie kind. 
 
 

Praktische zaken. 
 
• Als uw kind door iemand opgehaald wordt, die de leidsters niet kennen, 

horen wij dit graag van tevoren. 

•De kinderen mogen iedere ochtend fruit meenemen. Het fruit graag gesneden 

en in een trommeltje duidelijk voorzien van naam. Wij verzoeken u druiven 

doorgesneden mee te geven. Deze graag in de lengte doorsnijden zodat ze zich 

hierin niet kunnen verslikken. De voorschool verzorgt iets te drinken.  

• Bij koorts en diarree adviseren we om uw kind thuis te laten. 

• Als uw kind overgevoelig is voor bepaalde stoffen of een dieet volgt, horen 

we dit graag. 
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• Natuurlijk bent u van harte welkom bij het vieren van de verjaardag van uw 

kind op de voorschool.  We vieren de verjaardagen aan het einde van de 

ochtend. Samen zingen we voor de jarige en maken we muziek. Natuurlijk mag 

de jarige ook  trakteren. Graag een kleine, gezonde traktatie zoals rozijntjes, 

een koekje of cakeje. 

• Is er thuis iets  voorgevallen dat indruk kan maken op het kind (geboorte, 

overlijden enz. in familie of gewoon slecht geslapen), dan horen wij dit graag 

voorafgaande aan de ochtend. Zo kunnen we inspelen op de belevingswereld 

van uw kind. 

 
 
Ouderbetrokkenheid. 
 
Rond de derde en vierde verjaardag plannen we een oudergesprek om de 
ontwikkeling van het kind op de voorschool met u te bespreken. 
 
We organiseren leuke activiteiten waarbij we hulp van ouders erg waarderen, 
bijvoorbeeld een uitstapje, de Koningsspelen, sportdag enz. 

 

Vve. 

 
VVE betekent voor- en vroegschoolse educatie. Dit is onderwijs voor zeer jonge 
kinderen met een (taal)achterstand. Met deze extra begeleiding streven we 
ernaar een goede start te kunnen maken op de basisschool. Voorschool de 
Achthoek verzorgt voor deze groep leerlingen voorschoolse educatie. Als uw 
kind een VVE-indicatie heeft dan mag het 4 dagdelen (400 uur) naar de 
voorschool komen. Een VVE-verklaring wordt afgegeven door het 
consultatiebureau.  
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Peuterzorgteam. 

Een peuterzorgteam is een samenwerking tussen de voorschool, het 

consultatiebureau en  de intern begeleider (IB-er) van de school. Tijdens dit 

overleg wordt de ontwikkeling van de kinderen besproken. Als de PP’er het 

nodig acht om de ontwikkeling van uw kind hierin te bespreken, wordt u 

daarvan op de hoogte gesteld.  

Op deze manier zorgen we met z’n allen voor een goede ontwikkeling van uw 

kind. 

 

Kijk. 

De PM’er volgt de ontwikkeling van de kinderen aan de hand van KIJK!-

registratie. Dit is een observatiesysteem om de ontwikkeling van een kind in 

kaart te brengen. Er wordt o.a. gekeken naar de sociaal- emotionele 

ontwikkeling, de spelontwikkeling, de spraak- taalontwikkeling, cognitieve 

ontwikkeling en de motorische ontwikkeling Rond de derde en vierde 

verjaardag van een kind, nodigen we de ouders uit voor een oudergesprek 

waarin we onze ervaringen en bevindingen met elkaar kunnen delen. Zodra een 

kind de overstap maakt naar de basisschool, worden de bevindingen 

overgedragen aan de desbetreffende leerkrachten. 

 

Kosten. 
 

Aan de voorschool zijn kosten verbonden. Bij ziekte wordt gewoon 
doorbetaald, evenals tijdens korte vakanties. In de maanden juli en augustus 
hoeft u niet te betalen.  

De voorschool wordt bekostigd uit de ouderbijdragen en subsidie van de 

gemeente Oosterhout. U betaalt per uur voor de uren die uw peuter op de 

voorschool is ingeschreven. Het door de gemeente vastgestelde uurtarief is 

€8,02 per uur. Dit bedrag hoeft u echter niet volledig te betalen. U kunt voor de 

uren op de Voorschool kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. 
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Voor degenen die niet in aanmerking komen voor deze toeslag heeft de 

gemeente een inkomensafhankelijke subsidie beschikbaar gesteld.  

Hoe werkt het als u recht heeft op kinderopvangtoeslag? 

U heeft recht op kinderopvangtoeslag als: 

- U en uw toeslagpartner beiden werken, een traject volgen naar werk of 

een opleiding of inburgeringscursus volgen 

- U als alleenstaande ouder werkt, een traject volgt naar werk of een 

opleiding of inburgeringscursus volgt 

U ontvangt een overeenkomst van Delta waarin wordt afgesproken dat uw 

peuter 200 uur per schooljaar voorschoolse educatie volgt. Hiermee kunt u via 

toeslagen.nl kinderopvangtoeslag aanvragen. U krijgt vervolgens zolang uw 

peuter de voorschool bezoekt maandelijks (m.u.v. juli en augustus) een factuur 

voor 20 uur. Die betaalt u aan Delta-voorschool en u ontvangt via de 

belastingdienst de kinderopvangtoeslag terug. Volgt uw kind VVE, dan berekent 

Delta voor de extra 20 uur €0 per maand.  

Hoe werkt het als u geen recht hebt op kinderopvangtoeslag? 

U heeft recht op de inkomensafhankelijke subsidie van de gemeente 

Oosterhout. De kosten per uur ziet u in onderstaande tabel. Om aanspraak te 

maken op de subsidie moet u aangeven wat uw gezamenlijke gezinsinkomen is. 

Delta moet hiervoor een inkomstenverklaring ontvangen als bewijs. U ontvangt 

vervolgens maandelijks (m.u.v. juli en augustus) een factuur voor 20 uur 

voorschoolse educatie. De subsidie is dan al verrekend en u betaalt dus alleen 

het netto uurtarief. Volgt uw kind VVE,  dan berekent Delta voor de extra 20 

uur €0 per maand.  
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Inschrijven. 
U kunt uw kind inschrijven op de voorschool vanaf het moment dat hij/zij 1,5 
jaar oud is. U vindt het aanmeldformulier op onze website of u kunt dit ophalen 
op school. Indien er sprake is van een wachtlijst plaatsen wij op volgorde van 
aanmelding.  

Naast het aanmeldformulier vult u ook het digitale inschrijfformulier in van 
Delta-voorschool. Dit is terug te vinden op de website.  

Het plaatsen en het betalen verloopt via het secretariaat van Delta-voorschool.   

Telefoonnummer: 0162-464770 

Email: delta-voorschool@xs4all.nl  

Voor verdere informatie bent u van harte welkom bij ons op de voorschool! 

We wensen jullie en jullie kind een prettige start en veel plezier op onze brede 
dorpsschool. 

http://www.delta-onderwijs.nl/voorschool.html
mailto:delta-voorschool@xs4all.nl

