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1. Informatie over peutercentrum Toontje 
 
1.1 Het gebouw en de groepsruimte  
 
Het gebouw 

Peutercentrum Toontje is gevestigd in KBS De Catharijnepoort, locatie Majellapark.  
Aan twee zijden van Peutercentrum Toontje is er een ruime buitenruimte beschikbaar. De ene zijde is 
het gemeenschappelijke schoolplein, bestaande uit een zandbak, ruimte om te voetballen, te rennen 
en te fietsen, een klimrek en een glijbaan. De andere zijde bestaat uit het Majellapark, waarin wij 
onder andere alle seizoenen van het jaar kunnen ervaren. 
 

De groepsruimte 
Onze groepsruimte kenmerkt zich in enerzijds de bewegingsvrijheid voor de peuters, anderzijds de 
verschillende afgebakende hoeken waarin zij tot spel kunnen komen. 
De volgende hoeken zijn te vinden in onze groepsruimte: 

- Een huishoek 
- Een bouw – en autohoek 

- Een leeshoek 
- Een themahoek (een hoek dat wordt aangepast aan ieder nieuw thema) 
- Een zandtafel 
- Het atelier 

Tevens maken wij gebruik van drie grote tafels, die worden gebruikt om te knutselen en voor het 
maken van puzzels. 

Iedere vier tot zes weken wordt er een ander thema behandeld. Deze thema’s zijn in de inrichting van 
de groepsruimte terug te vinden. 
 
1.2 Veiligheid  
 
Wij vinden het van belang dat peuters zich vrij kunnen bewegen in zowel emotionele als fysieke 

veiligheid. Om die reden is ons Peutercentrum zodanig aangepast dat de peuters er veilig kunnen 
spelen. Zo hebben wij onder andere hoge deurklinken, afgeschermde deurscharnieren en radiatoren.  
Onze tafels hebben ronde hoeken waardoor de peuters zich niet ernstig kunnen stoten. De kasten 
waarin schoonmaakmiddelen en andere voor kinderen gevaarlijke materialen, zijn vergrendeld en 
onbereikbaar voor de peuters op de groep. Alle maatregelen voor de veiligheid en gezondheid staan 
beschreven in ons Werkplan Veiligheid en Gezondheid.  

 
1.3 Groepsomvang, en leeftijdsopbouw en medewerkers  
 
Peutercentrum Toontje is voor peuters van tweeënhalf tot vier jaar. Er is een groep met drie dagen. 
Er komen maximaal 15 kinderen per groep per dag. De kinderen met een indicatie komen drie keer 
per week, de andere kinderen een of twee keer per week. 

Kinderen met een indicatie voor Voorschoolse Educatie komen daarmee 16 uur per week, 40 weken 
per jaar (schoolvakanties zijn vrij) en in de 1,5 jaar tussen de leeftijd van 2,5 en 4 jaar in totaal 960 
uur op de Voorschoolse Educatie.  
 
De openingstijden zijn: maandag, dinsdag en donderdag 8.30 – 13.50 uur. 
Tijdens de openingstijden van de groepen zijn twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers 

aanwezig. Bij ziekte of afwezigheid van de vaste medewerkers zetten we zoveel mogelijk vaste 
invallers in. Een pedagogisch medewerker mag over maximaal 8 peuters de verantwoording hebben. 
Dat betekent dat er bij afwezigheid van een pedagogisch medewerkers kinderen kunnen worden 
afgebeld.   
De vaste pedagogisch medewerkers op de groep worden ondersteund in hun werkzaamheden door 
een pedagogisch coach en een zorgconsulent. De coach ondersteunt de pedagogisch medewerkers 

in de uitvoering van het programma op de groep. De zorgconsulent ondersteunt de pedagogisch 
medewerkers in de aanpak van de peuters op de groep. De gebiedsmanager stuurt het team van 
pedagogisch medewerkers, werkbegeleider en zorgconsulent aan. 
Ouders kunnen een keer meedraaien in een groep om inzicht te krijgen wat wij doen in de 
peutergroep. 
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2. Pedagogisch werken 
 
2.1 Methode 
 
Peutercentrum Toontje biedt voorschoolse educatie, middels de vaste VVE-methode Uk en Puk. VVE 
staat voor Voorschoolse –en Vroegschoolse Educatie en is bedoelt om kinderen op een speelse 
manier hun taalachterstand te laten inhalen, voordat ze naar de basisschool gaan. 

Onze methode richt zich niet alleen op de taalontwikkeling. De volgende ontwikkelingsgebieden 
krijgen bij ons de aandacht: 

- taalontwikkeling: hierbij gaat het bijvoorbeeld om het vergroten van de woordenschat 
- beginnende rekenvaardigheid: het leren tellen, leren meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.   
- motorische ontwikkeling: er is aandacht voor het ontwikkelen van de grote en fijne motoriek.  
- sociaal-emotionele ontwikkeling: het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het 

samen spelen en werken. 
- cognitieve ontwikkeling: het leren verbanden te leggen en (eenvoudige) problemen kunnen 

oplossen.  
 
Bij het werken met een VVE methode wordt aangesloten bij de individuele ontwikkeling van de 
peuters. Ook peuters die extra stimulans of extra uitdaging nodig hebben krijgen deze van de 

pedagogisch medewerkers aangeboden in en kleine kring. 
 
2.2 Volgen van de ontwikkeling 
 
Ieder kind heeft de drang in zich om te ontwikkelen. Dat doet het op zijn eigen manier afhankelijk van 
aanleg en temperament. Een kind mag zijn wie het is en wij waarderen de verschillen tussen 

kinderen. Elk kind is uniek en vraagt om een unieke benadering. Om die reden volgen wij de 
ontwikkeling van de peuters op de groep middels het observatie-instrument KIJK! Twee keer per jaar 
wordt van elke peuter een registratie gemaakt. In de periode ervoor wordt geobserveerd, genoteerd 
en gereflecteerd. Iedere peuter heeft bij de start op het Peutercentrum een mentor toegewezen 
gekregen; de pedagogisch medewerker dat het kennismakingsgesprek met ouders en kind heeft 
gevoerd. Deze mentor zal verantwoordelijk zijn voor het tweejaarlijkse KIJK!-rapport en bespreekt 

deze met de ouders.  
Alle peuters worden regelmatig met de directe collega besproken. Daarnaast is er vier keer per jaar 
een groepsbespreking met de werkbegeleider en de zorgconsulent.  
 
2.3 Kennismaking en wennen  
 

Kennismaking 
Bij en voor de inschrijving van de peuter kan de ouder ervoor kiezen om een rondleiding op locatie te 
krijgen. Gedurende de rondleiding maakt de ouder kennis met de pedagogisch medewerkers, de 
sfeer op de groep en de methode in de praktijk. De informatie wordt vanuit persoonlijk face-to-face 
contact gedeeld, wat maakt dat de ouder de kans krijgt om vragen te stellen en/of opmerkingen toe te 
voegen. De ouder heeft tevens de keuze om informatie vanuit geschreven tekst zoals uit een 

informatieboekje en vanaf de website te raadplegen. De keuze die ouders hierin hebben bevorderd 
de toegankelijkheid en aansluiting. De ouders kunnen zelf bepalen welk informatiemiddel voor hen 
werkt. 
Het zogenaamde intakegesprek vindt op Peutercentrum Toontje plaats. Zowel ouder als peuter is 
welkom en de groep is op dat moment dicht. Op deze manier bieden wij een rustige start waarin de 
peuter op zijn eigen wijze de groep en materialen kan ontdekken, wat mogelijk de kans verkleint dat 

de peuter in het spreekwoordelijke diepe wordt gegooid. Vanuit het spel dat de peuter kan laten zien, 
kan het intakegesprek op aansluiten.   
 
Wennen 
Niet alle peuters en ouders maken de stap van de veilige, bekende thuissituatie naar het nieuwe 
onbekende even gemakkelijk. Om die reden hebben wij ook geen vaststaand ‘wen-protocol’. In 
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overleg met ouders wordt gekeken wat passende afspraken zijn met betrekking tot het wennen van 
zowel peuter als ouders. In de wenperiode worden de ouders intensief op de hoogte gehouden van 
het welzijn van de peuter. Dit doen wij voornamelijk middels informatie en foto’s via het medium 
‘WhatsApp’.   

Bij iedere peuter en zijn/haar ouders gaan wij op huisbezoek. Dit zal ongeveer drie maanden na de 
start van de peuter op het Peutercentrum plaatsvinden. 
 
2.4 Welkom en spelinlopen 
 
Het Peutercentrum vindt het belangrijk dat de peuters zich fijn voelen in de groep. Zij hebben baat bij 

een rustige en uitdagende speelleeromgeving, maar zij hebben ook spelbehoeftes. Iedere dag start 
de groep met een spelinloop voor ouders en peuters. Deze spelinloop heeft als doel dat de ouders de 
kans krijgen om samen met hun kind te spelen. Ouders en pedagogisch medewerkers kunnen op 
deze momenten als voorbeelden voor elkaar fungeren. Wat het gesprek over spel en 
begeleidingstechnieken laagdrempelig en betekenisvol in de concrete situatie maakt. 
 

In de spelinloop zorgt de pedagogisch medewerker voor een variatie in spelmaterialen, zodat ook 
ouders deze variatie kunnen toepassen in het spel met hun peuters: 
 
Creatief: lekker bezig zijn met materialen, waarbij het eindresultaat niet het belangrijkste is 
Constructief: volgens een plan werken naar een einddoel 
Cognitief: alles waarbij de hersenen op de proef worden gesteld 

Sociaal: spelen met anderen (kinderen of volwassenen) 
Motorisch: bewegend actief zijn, grof motorisch (bijvoorbeeld rennen en klimmen), fijn motorisch 
(bijvoorbeeld kleuren en knippen), sensomotorisch (het kind stuurt zijn handen op gevoel, 
bijvoorbeeld puzzelen)  
 
2.5 Activiteiten en materialen  

 
Peuters hebben veel mogelijkheden in zich en het is belangrijk om die te exploreren. Vanuit een 
veilige omgeving wordt de peuter speelgoed en ontwikkelingsmateriaal aangeboden, toegespitst op 
de leeftijd en interesse van de peuter. De vaardigheden die de peuter daarbij ontwikkeld kunnen een 
positieve bijdrage leveren aan hun ontwikkeling. Er wordt rekening met interesse van de peuter 
gehouden, maar juist ook gestimuleerd om iets nieuws te ondernemen. 

Het spelmateriaal in de verschillende hoeken wordt regelmatig aangepast, waardoor peuters opnieuw 
gestimuleerd worden om te ontdekken en zich te ontwikkelen. 
 
Wij werken handelingsgericht. Dit houdt in dat wij aansluiten op de behoeften van de peuters en daar 
ons handelen doelbewust op aanpassen. Er is een afwisseling tussen gestructureerd spel en 
activiteiten en vrij spel en zelf gekozen activiteiten. Pedagogisch medewerkers richten zich met een 

passend aanbod op het kind als individu en op de hele groep kinderen.  
Wij maken themaplannen met activiteiten waardoor peuters worden gestimuleerd in: 

 ontdekken en onderzoeken 

 fantasie- en rollenspel 

 tellen en meten 

 bewegen en dansen 

 zingen en muziek 

 creativiteit 

 
Het voornaamste doel van het Peutercentrum is peuters voorbereiden op de basisschool. Peuters 
leren (samen) spelen en functioneren in een groep. De activiteiten worden zowel groepsgericht als 
individueel aangeboden.  
 
2.6 Partnerschap met ouders 

 
Voor de ontwikkeling van peuters is het belangrijk dat het Peutercentrum en ouders als partners 
samenwerken bij hun pedagogische taken. 
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Onder partnerschap verstaan wij: een proces waarin het Peutercentrum en ouders elkaar wederzijds 
ondersteunen en waarin zij proberen hun bijdrage aan de opvoeding van de peuter op elkaar af te 
stemmen. Dit om het leren, de motivatie en de ontwikkeling te bevorderen. 
 

Dit doen wij door: 

 Het opzetten van en contact onderhouden met een oudergroep, dat als verbindende schakel 
fungeert 

 eenmaal per jaar een startbijeenkomst samen met ouders, manager, werkbegeleider, 

zorgconsulent en pedagogisch medewerkers te organiseren. 

 ouders te vragen over welke onderwerpen zij een ouderbijeenkomst zouden willen. 

 met ouders over de ontwikkeling van hun peuter te spreken.  

 tips te geven, maar ook te vragen bij opvoedvraagstukken 

 ouders informatie te geven over de thema’s waar op het Peutercentrum aan gewerkt wordt.  

 een groepsapp op WhatsApp waarin alle ouders van de groep waar de peuter in zit aan 
deelneemt. Op deze app worden foto’s van activiteiten, informatie en vragen over praktische 
zaken gedeeld. 

 
2.7 Vreedzaam werken: erkennen van verschillen  
 
Peutercentrum Toontje is onderdeel van de Vreedzame School. Het betekent onder andere dat er 
veel aandacht wordt besteedt aan omgangsvormen. De peuters leren in de groep hoe zij met elkaar 
om kunnen gaan, leren om samen te spelen, samen speelgoed en aandacht te delen en te wachten 
op elkaar.  

Peuters leren in de groep ook hoe ze conflicten kunnen oplossen. De pedagogisch medewerkers 
begeleiden peuters bij het opbouwen van relaties met andere peuters. Wij leren peuters bijvoorbeeld 
hoe ze iets aan een andere peuter kunnen vragen. De peuters leren op het Peutercentrum om 
respect te hebben voor het materiaal op de groep en de wereld om hen heen. Wij geven hierin het 
goede voorbeeld.  
Op de groep zitten peuters met verschillen in achtergronden en overtuigingen van ouders. Dit 

betekent ook dat peuters te maken hebben met verschillen wanneer zij deel uitmaken van een groep. 
Dit biedt mogelijkheden om peuters zo goed mogelijk voor te bereiden op deelname aan onze –
democratische – samenleving door ze te leren om respectvol met elkaar om te gaan. 
 
Iedere peuter mag om de beurt het ‘helpende handje’ van de dag zijn. Op die dag hangt er een 
papieren handje bij de foto van de desbetreffende peuter. Het helpende handje heeft gedurende de 

dag bepaalde taken en privileges, hij/zij: 

 mag naast de pedagogisch medewerker in de kring zitten 

 mag bepaalde keuzes in het dagritme maken 

 vertelt welke peuters er aan- en afwezig zijn die dag 

 mag als eerste kiezen in welke hoek hij/zij wilt spelen 

 mag fruit en drinken uitdelen 

 mag speciale opruimtaken uitvoeren, zoals vegen, bekers naar de keuken brengen 

 
Wij vinden het belangrijk dat peuters grenzen van zichzelf en van anderen kunnen herkennen. Wij 
leren hen om duidelijk “Stop!” te zeggen, maar stimuleren hen daarbij ook te zeggen wat zij 
daadwerkelijk niet leuk vinden aan het gedrag van de ander.  
 
 

3. Dagindeling  
 
Peutercentrum Toontje heeft een vaste indeling, afgestemd op de behoefte van de peuters.  
Peuters hebben nog geen begrip van tijd en vinden het lastig om in te schatten wat het betekent als 
gezegd wordt: “Ik kom je straks weer halen.” Door het aanbieden van een dagindeling met een 
regelmatig, consequent programma en vaste regels wordt het begrip ‘straks’ voor de peuters 
verduidelijkt. Middels een vaste structuur van “eerst gaan we dit doen”, “dan gaan we drinken, “dan 

gaan we dat doen” en “dan komt mama”, leren wij de peuter vertrouwen te krijgen in de omgeving en 
dat de ouders hem/haar inderdaad weer komt halen. Deze dagindeling geeft zowel de peuters als de 
pedagogisch medewerkers houvast.  
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Bij de dagindeling wordt uitgegaan van de volgende structurele momenten: 
- het emotioneel-sociale moment van binnenkomen en afscheid nemen 
- het individuele moment van het beginnen met een puzzel/werkje aan tafel 
- het collectieve moment van het met elkaar in de kring zitten 

- het rituele moment van het naar het toilet gaan en handen wassen 
- het collectieve moment van het moment van samen eten en drinken 
- het sociale moment van samen buiten spelen of het meedoen aan groepsactiviteiten 
- het vanzelfsprekende moment van het ophalen van de peuter. 

 
De dagindeling ziet er als volgt uit: 
08.30 - 09.00: brengmoment en ouderactiviteit 

09.00 - 09.15: kring 

09.15 - 10.15: speelleertijd* + opruimen (kleine groepsactiviteit; aansluiten bij spel) 

10.15 - 10.45: toilet / eten en drinken 

10.45 - 11.45: buiten spelen*/ beweegactiviteit  

11.45 - 12.30: brood eten/ toilet 

12.30 - 13.00: rusten/ rustige activiteit/voorleesactiviteit  

13.00 - 13.30: dans, muziek/ creativiteit/ beweegactiviteit/ buitenspelen 

13.30 - 13.50: terugkijken  afscheid nemen ophalen 

*: deze activiteiten kunnen ook omgedraaid worden. 

 

 

4. Gezond beleid en vieren van feesten  
 
Bij een verjaardag mag een peuter natuurlijk een traktatie uitdelen. Niet alle traktaties vinden wij 
geschikt om uit te delen, denk bijvoorbeeld aan lolly’s. Ouders kunnen altijd met de leidsters 
overleggen voor een geschikte traktatie. De leidsters vieren samen met de peuter de verjaardag op 
de groep. Ouders mogen bij het feestje zijn! Er wordt een feestmuts gemaakt en de peuter mag 

gedurende de hele ochtend/middag in een speciaal feeststoel.  
 
Tijdens het ochtenddeel is er altijd gelegenheid voor peuters om even wat te eten en te drinken. Het 
kan een moment zijn van rust in de groep. Wij stimuleren peuters om in ieder geval één hapje fruit te 
nemen en één slokje te drinken. Daarbij dwingen wij peuters niet om alles op te eten of op te drinken. 
Tijdens de ochtend eten de peuters fruit en drinken een beker water. Het fruit nemen de peuters zelf 

mee.  
 
Regelmatig organiseren wij gerichte beweegactiviteiten voor de peuters. Bewegen is belangrijk voor 
peuters, voor de lichamelijke én de geestelijke ontwikkeling. Als het weer het toelaat spelen de 
peuters elk dagdeel buiten. We gaan hiervoor vaak naar het nabijgelegen Majellapark. Daar kunnen 
de peuters  rennen, fietsen, klimmen en stoeien. Bij slecht weer doen wij beweegspelletjes in het 

lokaal. 
Op het Peutercentrum besteden wij ook aandacht aan het vieren van de verschillende feesten door 
het jaar heen. Denk hierbij aan Sinterklaas, Suikerfeest, Pasen, Kerst, enz. Verder brengen we ook 
geregeld een bezoek aan de bibliotheek, de kinderboerderij en Speeltuin De Pan. 
 
 

5. Contacten met ouders 
 
Op de breng- en haalmomenten wordt belangrijke informatie over de peuter uitgewisseld. Ouders 
kunnen tijdens het brengen (praktische) informatie over de peuter doorgeven. Op het moment dat 
ouders de peuter komen halen, geven de pedagogisch medewerkers belangrijke informatie over de 
peuter, zoals de activiteiten die de peuter heeft ondernomen. Omdat de contactmomenten vaak kort 
zijn, is het altijd mogelijk om een gesprekje met de pedagogisch medewerkers af te spreken, zodat op 

een rustiger moment uitgebreid de dialoog met elkaar kan worden gevoerd.  
 
Tweemaal per jaar registreren we de ontwikkeling van de peuter in het observatiesysteem KIJK! in. 
Naar aanleiding van die observatie is er een gesprek met de ouders, dat noemen we een 
KIJK!gesprek. Daarin wordt de ontwikkeling van hun peuter besproken . Als de peuter het 
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Peutercentrum verlaat, is er een afsluitend gesprek. Wij bespreken dan de overdracht naar de 
basisschool. Als het nodig is, is er tussentijds nog een extra gesprek. Als wij problemen/stagnaties in 
de ontwikkeling van een peuter zien, zullen wij dit ten allen tijden eerst met de ouders bespreken. In 
overleg wordt eventuele hulp ingeschakeld (bijv. de zorgconsulent, logopedie of Peuterplus). Zie 

hieronder bij zorg. Een keer per jaar gaan we op “schoolreisje” naar de speeltuin. Wij doen dit met de 
peuters en de ouders. Wij verwachten dat per peuter minimaal één ouder meegaat. 
Daarnaast is er één keer per week een ouder-kind-moment op de groep, waarin er een gerichte 
activiteit op de groep wordt aangeboden, waarin het samen met de peuter iets doen centraal staat.  
 
 

6. Zorg om kinderen: de rol van de zorgconsulent 
 
Binnen het Peutercentrum worden peuters met een ontwikkelingsprobleem vroegtijdig gesignaleerd. 
Aan het peutercentrum is een zorgconsulent verbonden die samen met de pedagogisch medewerker 
de ontwikkeling van alle peuters op de groep volgt. Zij is daarom regelmatig op de groep aanwezig. 
Zij geeft antwoord op de vragen van de pedagogisch medewerker en geeft adviezen.   
De zorgconsulent bespreekt met de pedagogisch medewerker wat de peuter nodig heeft om zich zo 

goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Zo nodig kijkt de zorgconsulent gericht naar de peuter op de 
groep. Wij bespreken onze ervaringen en observaties met de ouders en spreken gezamenlijk het 
ondersteunende aanbod door. We houden de ouders regelmatig op de hoogte hierover en passen het 
aanbod aan. 
Wat de zorgconsulent heeft gezien, bespreken wij in een oudergesprek. Mocht de peuter meer nodig 
hebben dan wat wij zelf op de groep kunnen bieden, dan bespreken wij dat ook met de ouders.  

Zo nodig verwijst de zorgconsulent door naar externe deskundigen, zoals de logopedist of de 
fysiotherapeut. Soms adviseren wij verder onderzoek. Vaak heeft de zorgconsulent een 
coördinerende rol in het onderzoeken waar het beste een passend aanbod gerealiseerd kan worden. 
Zij doet dit in goed overleg met de ouders.  
 
De zorgconsulent heeft contacten met instanties zoals de Consultatiebureaus van de afdeling 

Jeugdgezondheid Gemeente Utrecht en het Buurtteam in de wijk, maar ook met het Audiologisch 
Centrum en Auris. We werken met de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’.  
 
 

7. Overdracht naar basisschool 
 
Peutercentrum Toontje werkt samen met de basisschool De Catharijnepoort, zowel locatie 

Majellapark als locatie Schimmelplein.   
Wij dragen alle peuters over aan de basisscholen met behulp van het kindvolgsysteem KIJK!.  Tevens 
vindt zich in de periode voor de start op de basisschool een mondelinge overdracht tussen 
pedagogisch medewerker en leerkracht plaats.  
Daar waar mogelijk organiseren wij een overdrachtsgesprek samen met de ouders en leerkracht van 
groep één van basisschool De Catharijnepoort, Het grote voordeel aan het feit dat Peutercentrum 

Toontje zich in de basisschool bevindt, is dat het voor de peuters mogelijk is om af en toe met de 
pedagogisch medewerker of een groepje peuter een kijkje te nemen in groep één. 
De overgang van Peutercentrum naar de basisschool is voor peuters en ouders een grote stap. Hoe 
beter de overdracht en samenwerking, hoe gemakkelijker een peuter de stap van het Peutercentrum 
naar de basisschool kan maken. 
  

In geval van zorg of extra ondersteuning doet de zorgconsulent een overdracht aan de intern 
begeleider van de ontvangende basisschool, het liefst samen met de ouders. Wij zorgen hierbij voor 
de overdracht van relevante informatie over de ontwikkeling van het kind aan de basisschool, met als 
doel dat de school kan afstemmen op de behoeften van het kind. 
 
 

8. Hoe worden medewerkers ondersteund bij hun werk  
 
Wij worden in ons werk ondersteund en aangestuurd door een werkbegeleider, een zorgconsulent en 
een manager. Wij hebben regelmatig overleg waarin de inhoud van het werk, de onderlinge 
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samenwerking en de peuters besproken worden. Het pedagogisch beleidsplan en het werkplan zijn 
het uitgangspunt bij het aanbieden van kwalitatief goed peuterwerk.  
Tevens worden wij ondersteund en gecoacht bij ons werk en gestimuleerd in onze ontwikkeling als 
beroepskracht door deelname aan (na)scholingen en trainingen. 

Te denken valt onder andere aan EHBO-cursussen, Vreedzaam/VVE-methodisch werken, de 
Dialogische gespreksvoering. 
 
 

9. Huisregels of andere zaken 
 

 Gebruik de deur aan het schoolplein, niet de tussendeuren van de groep.  

 Kom uw peuter op tijd halen en brengen. 

 Aan de pedagogisch medewerkers doorgeven als iemand anders uw peuter komt ophalen.  

 Als uw peuter nog een luier draagt, wilt u er dan voor zorgen dat u extra luiers en billendoekjes 

meegeeft naar Toontje? 

 Komt uw peuter niet? Bel of app even met de reden van afwezigheid: 06-18637568. 

 Eigen tas met verschoning mee.  

 Geen speelgoed van thuis meenemen. 

 Fruit graag gesneden in eigen bakje. Brood meegeven voor de lunch. 

 Traktaties bij verjaardagen willen wij graag klein houden. 

 Tijdens onze spelinloop in de ochtend wordt er verwacht dat ouders even met hun kind aan tafel 

of in de hoeken meespelen. 

 Bij uitstapjes gaat er minstens één ouder of volwassene mee. 

 In de middag spelen de grote kinderen van de basisschool buiten op het plein. Om botsingen en 
onoverzichtelijke situaties te voorkomen, graag buiten het hek wachten.  


