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Adres peuterspeelzaal Het Klavertje:    

 

Oosterstreek 23 

8388 NA Oosterstreek 

Tel. 0561-432690 

E-mail: pszhetklavertje@gmail.com 

 

 

 

Bereikbaarheid:   

 

Na de peutermorgens zijn de leidster bereikbaar voor 

een korte opmerking. Voor een uitgebreider gesprek 

graag tijdstip afspreken. 

 
De peuterleiding en/of het bestuur is te bereiken via bovenstaand 

telefoonnummer en/of e-mailadres. 

Misschien krijgt u eerst iemand van Basisschool Matthijsje aan de telefoon. 

Indien de peuterleiding en/of de bestuursleden niet aanwezig zijn, zal de 

boodschap doorgegeven worden of worden verwezen naar een ander tijdstip 

om te bellen. Uw mail zullen we z.s.m. beantwoorden. 
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Het ontstaan 

Stichting peuterspeelzaal Het Klavertje is opgericht in 

de herfst van 1997 vanuit de B’ulah-hoeve en 

basisschool Matthijsje. 

De B’ulah-hoeve is een leef- en werkgemeenschap die 

leven wil vanuit het Bijbels realisme. Dit betekent dat 

we iedere dag willen leven en werken vanuit het besef 

dat de God van de Bijbel betrokken wil zijn bij alles van 

ons dagelijks leven met de kinderen. 

We willen de kinderen en peuters een plek bieden waar 

ieder kind zich op zijn of haar eigen unieke wijze kan 

ontplooien en ontwikkelen, binnen de veilige 

begrenzing van ons samenleven. 

 

Doelstelling 

De doelstelling van onze peuterspeelzaal is: 

‘Kinderen van 2½ tot 4 jaar regelmatig samen te laten 

spelen, daarbij op het oog hebbend dat ieder kind 

uniek is en zich op haar eigen wijze ontwikkelt, binnen 

de veilige grenzen van ons samenleven.’ 
 

Hieruit voortvloeiende doelstellingen zijn: 

 Leren samen spelen 

 Peuters leren toevertrouwen aan anderen. Dit 

geldt voor de peuter en de ouders: het is het begin 

van het losmakingsproces. 

 Voor ouders biedt de peuterspeelzaal ook een kans 

om met de leiding in gesprek te zijn over hun kind.  
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 We vinden het belangrijk dat we als 

peuterspeelzaal en ouders samen zorg dragen voor 

de peuters. De peuterspeelzaal mag een 

verlengstuk zijn van de ouders. 

 Het stimuleren van de taalontwikkeling. 

 Het voorbereiden op de basisschool. Dit gebeurt 

op een speelse wijze, kijkend wat bij de peuter 

past. Ouders maken tegelijkertijd ook de sfeer van 

de basisschool mee. 

Aan deze doelstellingen wordt door de praktische 

invulling van de morgens gewerkt. 

 

Aanmelding, kennismaking en inschrijving 

Vanaf de leeftijd van 2 jaar kan een peuter aangemeld 

worden en vanaf 2½ jaar kan een peuter bij ons komen 

spelen.  

Als besloten wordt een peuter aan te melden, dan 

graag contact opnemen met de peuterspeelzaal. De 

peuterleidster en het bestuur overlegt met elkaar om 

een gesprek bij u thuis te plannen. Dit zullen dan de 

peuterleidster en een bestuurslid zijn. Na dit gesprek 

bent u van harte welkom om een keer te komen kijken 

met uw peuter op een peutermorgen. Hiervoor kan 

tijdens het gesprek een afspraak gemaakt worden met 

onze peuterleidster.  

Nadat er een keer is gekeken volgt de (eventuele)  

inschrijving.  
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Leeftijd 

Peuters kunnen starten vanaf 2½ jaar. In overleg is het 

soms mogelijk iets eerder te beginnen. 

 

De peutermorgens: brengen en halen: 

De peutermorgens zijn iedere dinsdagmorgen en 

vrijdagmorgen van 8.45 uur tot 11.45 uur. 

Vanaf 8.30 uur kunnen de ouders met de peuters 

binnen komen. Het ophalen is vanaf 11.45 uur tot 

12.00 uur. Er is dan ook even gelegenheid de leidster 

kort te spreken. Voor langere gesprekken moet een 

afspraak buiten de speelmorgens gemaakt worden. 

 

Dagprogramma 

Kenmerkend voor de basisschool is het dagritme en 

vaste, gerichte activiteiten. De peuterspeelzaal bereidt 

kinderen hierop voor door ook een dagritme te volgen 

en geplande activiteiten voor alle peuters te 

organiseren. Het dagprogramma is speciaal hiervoor 

gekozen. Als de peuters komen, mogen ze vrij spelen. 

Hierna volgt meestal een geplande activiteit, 

bijvoorbeeld verven, plakken of gymmen. Soms wordt 

er samen een liedje geleerd, spelletjes gedaan, wordt 

er wat verteld en met elkaar gepraat. Dan gaan we iets 

eten en drinken. Als het kan gaan we buiten spelen.  

Tot slot van de ochtend wordt er nog een boekje 

voorgelezen. Voor een uitgebreide beschrijving 

verwijzen we naar het pedagogisch beleidsplan. 
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Drinken en eten 

In een gezamenlijk moment wordt er iets gegeten en 

gedronken, wat door de kinderen zelf meegenomen 

wordt. Het is praktisch als fruit schoongemaakt en in 

stukjes meegebracht wordt. We geven er ook de 

voorkeur aan dat de kinderen geen snoep of speciale 

dingen meenemen. Graag aangeven als uw peuter 

allergisch is.  

 

Gymschoenen 

Een keer per week, op de vrijdagmorgen, streven we 

ernaar om met de peuters te gymmen in de gymzaal. 

Hiervoor hoeven de kinderen geen aparte kleding mee 

te nemen. Sportschoenen met zolen die niet afgeven 

zijn verplicht. We denken aan sportschoenen die de 

kinderen zelf aan kunnen doen.  

 

Zindelijk worden 

Kinderen starten regelmatig op de peuterspeelzaal 

zonder dat ze zindelijk zijn. Daarom is er altijd overleg 

met de ouders hoe een en ander voor iedere peuter 

het beste is. Nog een luier of even op de po? Of toch 

leren om van het toilet gebruik te maken?  
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Reservekleding 

Graag een kledingsetje meegeven voor als er een 

ongelukje gebeurt. Iedere peuter krijgt een eigen 

linnen tasje waar de kleding en evt. de luiers in kunnen. 

 

Verjaardagen en traktaties 

In principe is het leuk als de ouders een deel van de 

verjaardagviering mee kunnen maken. In overleg met 

de leiding worden hier afspraken over gemaakt. Het is 

zinvol van tevoren even te informeren of er peuters zijn 

die bepaalde dingen niet mogen eten. Voor de 

peuterleidster graag dezelfde traktatie als die van de 

peuters. Graag komen de peuterleidsters bij uw kind op 

bezoek als deze 3 jaar wordt. Afscheid vieren van de 

peuterspeelzaal valt in principe samen met het vieren 

van de 4e verjaardag. Bij de 4e verjaardag komen de 

peuterleidsters niet meer bij uw peuter thuis. De 

verjaardagen van de peuterleidster worden van 

tevoren bekend gemaakt.  

 

Schoonmaak 

Ouders en peuterleiding dragen samen zorg voor het 

schoonhouden van de peuterspeelzaal.  

De peuterleiding geeft, in samenwerking met de 

oudercommissie, per jaar een aantal data door 

wanneer er gezamenlijk schoongemaakt wordt. Het 

gaat dan om het lokaal en het speelgoed. Meestal zal 

dit gebeuren aan het einde van een ouderavond. 
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Huisvesting 

De peuterspeelzaal is gehuisvest in basisschool 

Matthijsje, waarmee we ons zeer verbonden weten.  

Naast Matthijsje is ook het Mattias College gehuisvest 

in hetzelfde gebouw. Het Mattias College geeft 

onderwijs aan de eerste twee leerjaren van het VMBO, 

HAVO en VWO. Het Klavertje is momenteel gehuisvest 

in een van de lokalen van dit gebouw. Dit is van 

tijdelijke aard. Het volgend schooljaar hopen we dat we 

een goede definitieve plek krijgen voor de peuters, 

conform de eisen van de wetgeving. 

 

Basisschool Matthijsje 

Omdat de peuterspeelzaal in basisschool Matthijsje 

gehuisvest is en er ook zeer nauwe banden mee 

onderhoudt, is het zeer wel mogelijk dat ouders van 

peuters besluiten hun kind op deze basisschool aan te 

melden. Voor de basisschool zelf is deelname aan de 

peuterspeelzaal niet vanzelfsprekend ook aanmelden 

op Matthijsje. 

Wanneer ouders willen aanmelden, kunnen zij contact 

opnemen met de directeur. Belangrijk hierbij is om uw 

kind een half jaar voor het 4 jaar wordt aan te melden 

i.v.m. de aanmeldingsprocedure (rondleiding school 

door ouders, gesprek met het team, bezoek 

ouderavond, gesprek met het bestuur) 
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Enkele regels 

Omdat de peuterspeelzaal, samen met het Mattias 

College en basisschool Matthijsje in één gebouw 

gehuisvest is, brengt dit enkele regels met zich mee.: 

- De school begint om half 9 en stopt ’s morgens om 
12 uur. Juist in het morgengedeelte wordt er door de 

leerlingen hard gewerkt in de lokalen. De 

leerkrachten vinden het daarom belangrijk dat er 

voor de leerlingen werkrust is en dat zij 

geconcentreerd leren werken. Dit geeft veel optimale 

werktijd en maakt dat de leerlingen in korte tijd meer 

doen dan bij een onrustige werksfeer. 

- Met de auto vooral rustig rijden op het zijpad en op 

het plein. (in de 1e versnelling) 

- De auto mag op het schoolplein geparkeerd worden, 

zo dicht mogelijk bij het voorhek en de 

kastanjebomen. Het is niet toegestaan met de auto 

het pad verder in te rijden of op het pad te parkeren, 

i.v.m. recht van overpad voor de boer en i.v.m. 

leerlingen die van het achterplein kunnen komen. 

Ook mag de auto niet op de parkeerplaats voor het 

woonhuis nr. 21 

- Er mag niet gefietst worden op de pleinen, ook niet 

onder schooltijd door ouders. 

- Bij het halen en brengen van de peuters willen we 

vragen om zo stil mogelijk te wachten in de gang 

voor het peuterlokaal, maar nog liever in de 
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‘huiskamer’ van de school. Op het plein praten voor 
de lokalen leidt af. 

- Het is van belang dat ouders en peuters voor 12 uur 

de school uit zijn, omdat het dan erg druk wordt in 

de gang.  

- Wanneer ouders willen wachten op schoolkinderen 

kan dat in de huiskamer of op het schoolplein achter. 

- Het is niet de bedoeling om na de peuterochtend nog 

op speel- en klimtoestellen, de schommels of in de 

zandbak te blijven spelen. 

 

Het bestuur 

Het bestuur wil als eerste zorg dragen voor de 

peuterleiding, zodat zij vrijuit kunnen functioneren. 

Het bestuur overlegt regelmatig met de peuterleiding 

over de gang van zaken in de peuterspeelzaal. Ook 

overlegt het bestuur twee keer per jaar met de 

oudercommissie. 

Verder is het de taak van het bestuur om te voorzien in 

het materiële en andere voorzieningen, die nodig zijn 

voor de peuterspeelzaal. Dit houdt o.a. in dat we de 

contacten naar buiten toe verzorgen en het financiële 

beheer voeren. Ook is het bestuur verantwoordelijk 

voor het aanstellen van de peuterleiding. 

Tenslotte zal één van de bestuursleden samen met de 

peuterleidster een kennismakingsgesprek voeren bij 

ouders thuis. U krijgt dan ook van ons het 

pedagogische beleidsplan van Het Klavertje. 
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Kosten 

De kosten bedragen € 40,- per maand voor 2 dagdelen 

in de week. We hebben voor dit bedrag gekozen, 

omdat de andere peuterspeelzalen in de omgeving 

eenzelfde bedrag vragen. Bovendien zijn wij als 

peuterspeelzaal afhankelijk van de ouderbijdrage, 

omdat wij geen subsidie krijgen van de gemeente. 

Voor de maand augustus hoeft geen bijdrage betaald te 

worden.  

De ouderbijdrage kan overgemaakt worden op 

rekeningnummer 1679.53.079 (Rabobank) t.n.v. 

Stichting peuterspeelzaal ‘Het Klavertje’, onder 
vermelding van ‘ouderbijdrage voor (naam peuter)’ en 
de betreffende maand. 

 

Verzekering 

Als er een ongeval plaatsvindt op de peuterspeelzaal, 

dan hebben wij daarvoor een ongevallen- verzekering 

afgesloten. Voor eventuele vragen hierover kunnen 

ouders contact opnemen met het bestuur. 

 

Ouderavonden 

Twee keer per schooljaar zullen er ouderavonden 

plaatsvinden. Beide avonden starten om 20.00 uur. 

Op deze avonden hopen we van elkaar te horen hoe 

het gaat en zal er altijd een onderwerp centraal staan, 

zoals gehoorzamen, waarom gym?, voorlezen, regels, 

taalontwikkeling, enz. Vanuit de ouders of de 
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oudersommissie kunnen ook onderwerpen aan-

gedragen worden. In het laatste gedeelte van de 

ouderavond zal er ook regelmatig schoongemaakt 

worden. 

 

Vakanties en vrije dagen 

Voor het lopende schooljaar houden we dezelfde 

vakanties aan als basisschool Matthijsje. Hierover komt 

een apart bericht aan het begin van het schooljaar of 

bij het bezoek aan ouders thuis. 
 

Oudercommissie 

Omdat Het Klavertje een particuliere peuterspeelzaal 

is, hebben we een oudercommissie. De commissie 

bestaat uit 3 ouders van peuters die op dat moment op 

de peuterspeelzaal zijn. Graag willen we jullie 

uitnodigen om zitting te nemen in de oudercommissie. 

Wij vinden het belangrijk dat ouders ons (leidsters en 

bestuur) kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen 

betreffende de opvang van de peuters. Er zal in ieder 

geval twee keer per jaar vergaderd worden met het 

bestuur. Voor meer informatie kan er contact 

opgenomen worden met één van de leden. Ook kan 

het ‘reglement oudercommissie’ opgevraagd worden 
bij het bestuur. 
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Klachten 

Het Klavertje heeft een professionele klachten-

procedure. Dit protocol kunt u te allen tijde inzien en u 

kunt eventueel een exemplaar krijgen. Voor 

uitgebreide informatie over klachten verwijzen wij naar 

het pedagogische beleidsplan. 

 

 

Aantekeningen: 


