
Otto de Ontdekker.
Spelenderwijs wennen
aan de basisschool

Voorpeutersvanaf ca.3 jaar



Wilt u een plekje bij Otto 

reserveren? Zorg dan dat 

u er op tijd bij bent. Zeker 

een halfjaar voordat uw 

kind 3 wordt.



Kom één ochtend in de week wennen 
op onze basisschool.
Heeft uw kind al een beetje ervaring met het leren en spelen in groepen en wordt uw kind 

over een poosje 4 jaar? Dan kan hij / zij komen kennismaken op onze basisschool bij Otto 

de Ontdekker. Hier kunnen ze in een eigen lokaal, één ochtend in de week, op een speelse 

manier wennen aan het leren en spelen op school, de juffen, meesters en toekomstige 

klasgenoten.

Geleidelijk aan leren ze naast knutselen, zingen en spelletjes doen, hoe het is om in een klas 

samen te werken en te leren.

Onze ervaring is dat op deze manier de overgang naar de basisschool soepeler verloopt. Het 

grote voordeel voor de school is dat wij uw kind al een beetje kennen.

Kleine groepjes. 
We proberen de groep klein 

te houden tot maximaal 12 

kinderen. De eerste keer 

mogen ouders natuurlijk 

even meespelen. 

Welke leeftijd? 

Als u uw schoolkeuze 

heeft gemaakt, kunt u uw 

kind aanmelden op de 

basisschool. 

Wat zijn de kosten? 

Deelname aan Otto de 

Ontdekker is gratis!



Hoe kan ik aanmelden?
1. Maak de inschrijving voor de basisschool in orde. Een 

inschrijfformulier kunt u opvragen bij de directeur.

2. Laat weten dat u kiest voor Otto de Ontdekker.

3. De school plant een intakegesprek met u in.

4. De eerste schooldag voor uw kind bij Otto wordt 

gezamenlijk gepland.

OPOD
Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht

Kijk op www.opod.nl/otto voor de openbare basisschool, met Otto de Ontdekker, bij u in de buurt

Belangrijk om te weten:
1. Uw kind is zindelijk.

2. Uw kind kan zonder speen.

3. Uw kind spreekt (redelijk) verstaanbaar. 

4. U bent bereikbaar voor ons als uw kind 

bij Otto speelt.

Wat heeft uw kind nodig:
• Een fruitsnack en iets te drinken.

• Een setje reservekleding. 

• Gymbroekje en shirt.




