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lijke groet,
Met vriende
Sabrina Bol

Het leven is een ontdekkingsreis. En zeker op school valt er van alles te ontdekken.
Bovenop een goede basis van taal, rekenen en schrijven ontwikkelen kinderen op
De Ontdekking méér. Met vaardigheden als samenwerken, door je eigen leervragen
te formuleren en daar zelf antwoorden op zoeken kom je nog verder in de wereld.
Op De Ontdekking hebben we het
onderwijs vormgegeven volgens de
Jenaplanvisie die ontwikkeld is door de
Duitse pedagoog Peter Petersen (18841952). Jenaplanonderwijs is geschikt
voor elk kind. De stamgroepleiders
kijken naar elk kind om te ontdekken
waar het goed in is en hoe het geholpen
kan worden bij zijn eigen ontwikkeling.

Op De Ontdekking valt letterlijk en
figuurlijk voor de kinderen een wereld
te ontdekken. Het verhaal van De
Ontdekking is door de hele school te
zien en te volgen. Bijvoorbeeld op
onze buitenmuur of ons fotobehang
in de stamgroepen. Samen vertellen
we een sterk verhaal waar je deel
genoot van wil zijn.

De basisprincipes ‘gesprek’, ‘spelen’,
‘werken’ en ‘vieren’ vormen het hart
van ons onderwijs. We beginnen de dag
in de kring. Thema’s waaraan gewerkt
wordt bij wereldoriëntatie zijn zichtbaar
in de school. Er zijn ontdekhoeken waar
kinderen kunnen onderzoeken, experi
menteren, media wijs raken, ontdekken
en samenwerken. Ook is er veel
aandacht voor kunst & cultuur en
wetenschap & techniek.

Wanneer u een rondje door de
school loopt ontdekt u verschillende
leefgebieden. Elke schoolwoonkamer
representeert een habitat/gebied
en is ook volgens dit thema ingericht.

Naast de cognitieve ontwikkeling is de
sociaal-emotionele ontwikkeling héél
belangrijk. Kinderen leren anderen te
respecteren, leren samenwerken en
verantwoordelijk te zijn voor zichzelf
en anderen. Allemaal vaardigheden
waarmee je verder komt in de wereld.

In de wereldzaal komen we samen
en is de wereld van De Ontdekking
compleet. Hier hebben we vieringen
waar elk kind zich van jongs af aan
leert presenteren en waar ze boeken
uit kunnen zoeken in onze nieuwe
bibliotheek: De Atlantis.
Onze Buitenschoolse opvang (BSO)
is te vinden in het Universum, waar
we ook veel computers voor onze
leerlingen tot onze beschikking
hebben. In het poolgebied - de
Peuterspeelzaal - leven onze Pinguïns
en IJsbeertjes, de jongste kinderen.

Ontdek
het zelf!

Op De Ontdekking zitten
de kinderen in een stamgroep
Een stamgroep is een groep met kinderen uit twee of drie verschillende leerjaren
of groepen. Je zit dus niet in groep 5, maar in een middenbouwstamgroep.
De hele stamgroep voelt zich verantwoordelijk voor het leren van ieder kind
in die stamgroep. Daar helpen we elkaar ook bij.

Stamgroepen
2019-2020

De Pandaberen stamgroep 1/2		
wonen in het regenwoud (groen)
Carline Kooij-Thijs (ma, di, wo)
Marga van den Berg-Kok (do, vrij)
De Jachtluipaarden stamgroep 1/2
wonen op de savanne (paars)
Suzan Wildeboer (di, wo, do)
Karin Roest (ma, vrij)
De Woestijnvossen stamgroep 3/4/5
wonen in de woestijn (oranje)
Desiree Blom (ma, di, wo)
Eesje Eggink-Vink (do, vrij)
Tamara de Kruijf (ma, di, do)
De Lama’s 3/4/5
wonen in de bergen (rood)
Monique Velthoen (ma, di, wo, do, vrij)

		

De Zeekomkommers 6/7/8
wonen in de oceaan (blauw)
Jelle Visser (ma, di, wo, do, vrij)
De Adelaars 6/7/8
wonen in het luchtruim (licht blauw)
Lynette Driesen (ma, vrij)
Sander Zwetsloot (di, wo, do)
De Tuimelaars (plusgroep)
Eesje Eggink-Vink (woensdagmiddag)
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Samen

Samen maken we plannen en voeren
die uit. We weten dat kinderen veel van
elkaar leren en daar maken we graag
gebruik van. Leren is een ingewikkeld
proces. En leren doe je zelf. Aan de
opvoeders de taak om ervoor te zorgen
dat kinderen veel leerkansen krijgen.
Kinderen zien andere kinderen als
voorbeeld, willen ook graag kunnen wat
andere kinderen kunnen en willen het
graag goed doen. Dat gaat het beste
in een omgeving waar je uitgedaagd
wordt en waar je je veilig voelt. De
stamgroep is je thuisgroep. Daar mag
je zijn wie je bent, daar deel je lief en
leed, daar voel je je thuis. In een sterk
individualiserende maatschappij is de
Jenaplanschool voor veel kinderen
de enige plaats waar ze kunnen leren
samenleven. Acht jaar lang leren
samenleven en leren samen werken.
In zo’n stamgroep oefen je, ervaar
je, hoe het is om jongste, middelste
en oudste te zijn. Iedere rol met een
eigen verantwoordelijkheid. Kinderen
leren hulp vragen en bieden. Kinderen
ervaren wat het is om iets nog niet te
kunnen. Kinderen ervaren wat het is
om nieuw in een groep te komen.

En als de oudsten eens willen laten zien
hoe belangrijk ze zijn, hoef je alleen
maar te zeggen: “Weet je nog toen
jij de jongste was…” Kinderen zitten
twee jaar in de stamgroep bij dezelfde
stamgroepleiders.
Twee jaar de tijd om samen te werken
aan ontwikkeling. Twee jaar de tijd om
een relatie op te bouwen, elkaar te
begrijpen. En die relatie is nodig voor
de ontwikkeling, want “zonder relatie
geen prestatie”. De kinderen van de
stamgroep zitten elke dag meerdere
keren in de (vaste) kring. Dat is de plek
waar de groep overlegt, leert, plannen
maakt, speelt en viert.

Basisvaardig
heden
Het leren van vaardigheden gebeurt
in kleinere groepen. Kinderen leren
basisvaardigheden van en aan
elkaar in tafelgroepen. Het gaat
er steeds om dat tafelgroepen zo
zijn samengesteld, dat je er veel
profijt van hebt, dat je er veel van
kunt leren in de breedste zin van
het woord. Ook komen kinderen
aan de groepstafel zitten om
uitleg te krijgen. Heel vaak helpen
en instrueren kinderen elkaar en
is de stamgroepleider meer de
regisseur van groepjes lerende
kinderen. Kinderen met specifieke
talenten worden ingezet om andere
kinderen nieuwe vaardigheden
te leren. En het zijn niet altijd de
besten die iets mogen uitleggen en
helpen. Juist voor een kind dat niet
zo goed leest, is het een uitdaging
om te gaan voorlezen aan jongere
kinderen. Eerst goed oefenen en
dan mooi voorlezen. Dan ben je
belangrijk, dan wil je het goed
doen!

De stamgroepen kunnen niet zonder
onze stamgroepleiders!

Wereldoriëntatie

Marga-van den Berg-Kok
Stamgroepleider Pandaberen
Onze Cultuur met Kwaliteit kapitein

Monique Velthoen
Stamgroepleider Lama’s
Middenbouw, Kanjer- en Rekenkapitein

Identiteit

Eesje Eggink - Vink
Stamgroepleider van de Woestijnvossen
Onze plus kapitein

Suzan Wildeboer
Stamgroepleider Jachtluipaarden
Taal kapitein

Carline Kooij - Thijs
Stamgroepleider van de Pandaberen
Onze onderbouw kapitein

Sylvana Wiering
Onderwijsassistente Lama’s

De Ontdekking is een protestants
christelijke basisschool en daarbij
een brede ontmoetingsschool.
Wij doen dat met respect voor
alle verscheidenheid waarin dat
mogelijk is.

Wereldoriëntatie (WO) is het hart
van ons onderwijs. Kinderen komen
in aanraking met verschillende
aspecten van natuur, aardrijkskunde,
geschiedenis, verkeer en gezond
gedrag. We zorgen dat kinderen
optimaal betrokken zijn bij het
onderwijs doordat het betekenisvol
is. De stamgroepleider formuleert de
leerdoelen en bedenkt startactiviteiten
die kinderen prikkelen om meer te
willen weten van het onderwerp.

Karin Roest
Intern begeleider
en onze Zorg kapitein
Jelle Visser
Stamgroepleider Zeekomkommers
en onze ICT- / Techniek & Wetenschap
kapitein
Sander Zwetsloot
Stamgroepleider van de Adelaars
Onze sportcoördinator
Lid van Managementteam,
vervangt directeur bij afwezigheid.
Gisela Wanders
Peuterleidster van de Pinguïns en
IJsbeertjes
Peuter en VVE kapitein
Sabrina Zwarts - Bol
Directeur
Wereld Oriëntatie en Kanjer kapitein

Lynette Driesen
Onderwijsassistente Adelaars
Desiree Blom
Stamgroepleider Woestijnvossen
Drama kapitein

Christelijke

Onze identiteit is zichtbaar op de
manier waarop de stamgroepleider,
de ouders en de kinderen met
elkaar omgaan. Wij verwachten
van de kinderen en de ouders
dat zij de protestants christelijke
identiteit van onze school
respecteren. Wij willen onze
kinderen de boodschap van God
meegeven en uit de Bijbelverhalen
die we aan de kinderen vertellen
de onderliggende “waarden
en normen” overbrengen en
bespreekbaar maken. Samen
zingen we godsdienstige liederen
en we vieren de godsdienstige
feesten. Elke maandagmorgen
starten we de week met een
weekopening in de Wereldzaal.
Deze opening staat in het teken
van een godsdienstig thema,
welke we gaande weg de week
verder uitdiepen.

In de onderbouw worden hoeken
ingericht, die uitnodigen tot spelen
en leren. In de middenbouw vindt een
overstap plaats van spelend leren naar
leren. In de bovenbouw onderzoeken
kinderen wat ze al weten van een
onderwerp en formuleren vervolgens
hun eigen leervragen. Daarna starten
ze met het zoeken naar antwoorden

op die leervragen en doen ze onder
zoek in groepjes of individueel. Ze
lezen boeken, raadplegen internet,
onderzoeken, experimenteren en doen
ontdekkingen. De kinderen zoeken
oplossingen voor problemen, die zij
tegenkomen op hun zoektocht naar
antwoorden op hun eigen leervragen.
In de schoolwoonkamer, het lokaal
met de uitstraling van een woonkamer,
staat de ontdekhoek centraal als werk-,
verzamel- en inspiratieplek. Hier
kunnen de kinderen hun activiteiten
tijdens het proces laten zien. Uit
eindelijk presenteren de kinderen de
resultaten aan elkaar en een aantal
keren per jaar aan hun ouders en
eventuele andere belangstellenden.
De stamgroepleiders begeleiden en
stimuleren de kinderen, zodat de
doelen bereikt worden.

De schoolbrede thema’s
voor 2019-2020 zijn:
Thema 1: Kinderboekenweek over “De Ruimte”.
Thema 2: wordt vervolgd

Ouders, familieleden en buurt worden
zoveel mogelijk betrokken onder
andere door gastlessen te verzorgen
die passen bij het thema.
Wij vinden het belangrijk om zoveel
mogelijk “levende” wereldoriëntatie
te realiseren. Dus niet alleen maar uit
boekjes leren, maar de kinderen ook
zelf onderzoek laten doen, bijvoorbeeld
door het doen van proefjes of door
opdrachten in de schooltuin of het
kippenhok. Jaarlijks hebben we
twee schoolbrede thema’s die we in
elke stamgroep centraal stellen en
daarnaast werkt iedere stamgroep
aan eigen thema’s.

Kanjers van
De Ontdekking
Op De Ontdekking werken we met de
Kanjertraining (www.kanjertraining.nl).
Deze zorgt voor vertrouwen, veiligheid,
rust en respect tussen kinderen, tussen
kinderen en stamgroepleiders en
tussen stamgroepleiders onderling.
Het belangrijkste doel van de
Kanjertraining is dat een kind positief
over zichzelf en de ander leert denken.
Als gevolg hiervan heeft het kind
minder last van sociale stress. Veel
kinderen blijken zich dan ook veel beter
te kunnen concentreren en behalen
betere leerresultaten na het volgen van
de Kanjertraining. De Kanjertraining is
schoolbreed ingevoerd. De positieve
effecten zijn dagelijks merkbaar op
school en in de BSO. Verder worden er
in alle stamgroepen stamgroepsregels
gehanteerd die elk jaar samen met de
kinderen worden afgesproken.

Handige weetjes over
De Ontdekking
Schooltijden

• De schooltijden zijn dagelijks
van 8.30 - 14.30 uur.
• De schooldeuren gaan open
om 8.20 uur.
• Op woensdag gaan de kinderen
van 8.30-12.15 uur naar school.

Ook is het heel gezellig en goed om
met z’n allen in de kring te zitten.
Korte mededelingen kunnen altijd
aan de stamgroepleider doorgegeven
worden. Voor langere gesprekken
vinden wij het prettig als er na school
tijd een afspraak gemaakt wordt.

Groep 1/2 gaat alleen de
vrijdagmorgen naar school.

Gezonde school

Op vrijdagmiddag gaan de middenen bovenbouw naar school (groep 3
tot en met 8).

Ziekte

Wilt u bij ziekte van uw kind dit vóór
schooltijd telefonisch doorgeven?
Mocht uw kind langer ziek zijn dan kunt
u altijd even langs komen en vragen of
er thuis ook gewerkt kan worden.

Kleuter inloop

Tien minuten voordat het tijd is
gaan de deuren open. Als de jas is
opgehangen en de tas is weggezet,
kunnen ouders met hun kind in de
kring een boekje voorlezen. Zo is
de overgang van thuis naar school
niet te abrupt en wordt het lezen
gestimuleerd.

Rond 10.00 uur is het in alle stam
groepen tijd voor de fruitkring.
Door gebruik van een continurooster
lunchen de kinderen samen met de
stamgroepleiders in de stamgroep.
We hechten waarde aan gezonde
voeding. Een gezonde lunch draagt
bij aan “het lekker in je vel zitten”
van onze kinderen!
Op vrijdagmorgen hebben de
onderbouw stamgroepen een
fruitschaalmoment. Het samen eten
en delen van al het meegenomen
fruit staat centraal. In de midden- en
bovenbouw is het op vrijdagmiddag
cup-a-soup dag of tosti-dag.
Wij stellen het op prijs wanneer u mee
wilt helpen gezonde voeding centraal
te stellen. Een gezonde verjaardags
traktatie maken draagt hieraan bij!

Ook bewegen is gezond!
Gym bij de kleuters
In de kleutergroep (stamgroep 1/2)
heeft bewegen een belangrijke plaats
in het weekrooster van de kinderen.
Elke dag spelen zij buiten en gebruiken
hierbij verschillende materialen (zoals:
karren, stelten, zandbakmateriaal,
fietsjes, steppen, klossen, enzovoort).
Hierbij speelt spel een belangrijke
rol. Tevens gymmen de kleuters
een keer per week. Zij hebben voor
gym een T-shirt, een gymbroek en
gymschoenen nodig. Deze spullen
nemen zij van huis mee. De kleuters
gymmen in de gymzaal in onze eigen
school.

Gym bij de groepen 3 tot en met 8
In de groepen 3 tot en met 8 worden de
gymlessen gegeven door een vakdocent
ingehuurd bij Accres, juf José. Alle
stamgroepen zorgen voor een gymtas
die op de gymdag wordt meegenomen
naar school. In deze gymtas zit
een gymbroekje, een gymshirt en
gymschoenen (zonder zwarte zool),
waarop kinderen niet uit kunnen
glijden. De gymtas wordt na de gymdag
weer mee naar huis genomen, zodat
de kleren thuis uitgewassen kunnen
worden. De Woestijnvossen, Adelaars,
Zeekomkommers en Lama’s gymmen
in de gymzaal aan de Aristotelesstraat.
Hier lopen ze onder leiding van een
stamgroepleider naartoe.

De Woestijnvossen, Lama’s, Zee
komkommers en Adelaars gymmen
allemaal op maandag. In de gymlessen
krijgen de kinderen een breed aanbod
van verschillende bewegingsactiviteiten,
waarin differentiatie op niveau, sport en
spel een belangrijke rol spelen.
De kinderen worden op deze wijze
voorbereid op een bewegingsniveau
dat aansluit op het voortgezet
onderwijs. De vorderingen worden
bijgehouden en in het portfolio/
rapport is de ontwikkeling van het kind
binnen het vak bewegingsonderwijs
te zien. Als er tijdens de gymlessen
ongevallen gebeuren, hanteren wij
ons ongevallenprotocol.

Keukelcoördinator

Els Donderwinkel & Aletha Kramer
We hebben veel creatieve ouders
die helpen bij de vormgeving van
ons onderwijs. Daarvoor zijn we erg
dankbaar!

Stamgroepouders

Ouderraad

Frank van der Woude
voorzitter
Joost Runderkamp
Petra Broekhans
Marion Bremer
Linda Krommenhoek
Saskia Buitenhuis
Leden
Eesje Eggink - Vink
Lid namens het team

Medezeggenschapsraad
Monique Velthoen
voorzitter

Robert Rouwenhorst
Oudergeleding
Thijs Krommenhoek
Lid
Marga van den Berg
Lid namens het team en secretaris

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: geen afgevaardigde.

In elke groep is een ouder actief
als stamgroepouder. Die zorgt voor
de organisatie van hulp bij activiteiten,
zoals begeleiding bij excursies,
hulp bij het startfeest en andere
zaken betreffende de stamgroep.
Stamgroepouders assisteren bij
feesten en helpen met opruimen.
Ook zijn zij aanspreekpunt voor
(nieuwe) ouders. Ouders worden
hiervoor door de stamgroepleider
benaderd.

Gebedsgroep
Enkele ouders vormen samen een
gebedsgroep, die regelmatig bij
elkaar komt om te bidden en te
danken voor de school: voor het team,
voor de kinderen, voor feestelijke
gebeurtenissen, maar ook voor
verdrietige gebeurtenissen. Kinderen
en ouders kunnen gebedspunten
noteren/aanleveren in/voor het
gebedschrift van de gebedsgroep.
Heeft u interesse? Neem gerust
contact op met Cecilia van Dijk.
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Leuke weetjes over schooljaar 2019-2020
Wist u dat?!
- het eerste schoolbrede thema over
de kinderboekenweek gaat, met
als thema Ruimte (ons heelal);
- de Tuimelaars ook dit jaar weer
met juf Eesje op ontdekking gaan;
- de kerstviering dit jaar in
en om de school is;
- juf Desiree ons team
komt versterken bij bij de
Woestijnvossen en nu in
vaste dienst is;
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- meester Sander de directeuren
opleiding gaat doen;

- we tijdens de weekopening ook
alle jarigen feliciteren;
- alle stamgroepdieren ook een fijne
vakantie hebben gehad;
- de kleuters dit jaar een heel gaaf
startfeest hebben;
- de middenbouw op schoolreisje
gaat;
- de bovenbouw op kamp gaat;
- we er samen weer een super
schooljaar van gaan maken?
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Ouderavond
19:30- 21:15 uur
40
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Start WO-Thema 1
Kinderboekenweek

17

18

19

20
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Schoolkamp ZK/AD
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Schoolkamp ZK/AD
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Herfstvakantie
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Viering PB/WV/AD
5

27

Start WO Thema 2

28

29

30

31

FEBRUARI
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

5

ZATERDAG

ZONDAG

01

02

6

03

04

05

06

07

08

09

7

10

11

12

13

14

15

16

22

23

Voorjaarsvakantie

Carnaval

Rapporten mee
Margedag
Alle kinderen vrij
8

17

Valentijnsdag

18

19

20

21

13:45-14:30 uur
Viering ZK/JL/LM
9

24

25

26

27

28

29

01

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

MAART
10

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

02

03

04

05

06

07

08

13

14

15

20

21

22

28

29

Voorronde
Ontdek je Talent
11

09

10

11

12

18:00-19:30 uur
Kijk-doe-avond
12

16

17

18

19

19:00 uur Finale
Ontdek je Talent
13

23

24

30

26

27

Zomertijd

Schoonmaakavond
14

25

31

APRIL
MAANDAG

DINSDAG

14

15

16

06

13

07

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

01

02

03

04

05

08

09

10

11

12

13:45-14:30 uur
Paasviering

Alle leerlingen vrij

Witte Donderdag

Goede Vrijdag

Eerste Paasdag

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

Meivakantie

Meivakantie

Tweede Paasdag
17

20

Deze week
Tien minutengesprekken
18

27

Koningsspelen
Ramadan (begin)

28

29

30

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Koningsdag
Meivakantie

MEI
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

18

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

01

02

03

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

08

09

10

Dag van de arbeid

19

20

21

22

04

05

Dodenherdenking

Bevrijdingsdag

Meivakantie

Meivakantie

11

12

18

19

25

26

Suikerfeest

Suikerfeest

06

07

Moederdag

13

14

Kriebelbrigade

Schoonmaakavond

20

27

15

16

17

21

22

23

24

Hemelvaartsdag

Alle leerlingen vrij

Ramadan (einde)

Suikerfeest

28

29

30

31

11:30-12:15 uur
Viering IJS/PB/WV

Eerste Pinksterdag

JUNI
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

01

02

03

04

05

06

07

Tweede
Pinksterdag

Groep 1/2 vrij

24

08

09

10

11

12

13

14

25

15

16

17

18

19

20

21

23

Meestersen juffendag

Vaderdag
26

22

23

27

29

30

24

25

26

27

28

JULI
MAANDAG

DINSDAG

27

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

01

02

03

04

05

11

12

17

18

19

Laatste schooldag

Zomervakantie

Zomervakantie

Margedag
Alle kinderen vrij
28

06

07

08

09

10

Rapporten mee
29

13

14

15

16

Musical
30

31

20

21

22

23

24

25

26

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

27

28

29

30

31

01

02

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Offerfeest

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

AUGUSTUS
32

33

34

35

36

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

03

04

05

06

07

08

09

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

10

11

12

13

14

15

16

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

17

18

19

20

21

22

23

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

24

25

26

27

28

29

30

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

31

Weer naar school

Integraal Kind Centrum (IKC)
Op De Ontdekking hebben we
een breed aanbod aan opvang.
Onder andere onze gloednieuwe
buitenschoolse opvang (BSO).
Wij bieden de volgende opvang:
• VSO: opvang voor schooltijd vanaf
7.30 uur in de school.
• BSO De Ontdekking: flexibele
kinderopvang na schooltijd tot
18.30 uur.
Het Kindercentrum.nl regelt de
opvang voor- en na schooltijd.
De school en de kinderopvang
werken nauw samen.
• Een VVE Peuterspeelzaal.
• Een reguliere Peuterspeelzaal.

In de overeenkomst met de kinder
opvangorganisatie zijn afspraken
gemaakt tussen hen en de school,
zodat de werkwijze van onze school
ook terug te vinden is in de opvang van
uw kind. Onze eigen onderwijsassistent
verzorgt de BSO, zodat er voor de
kinderen een bekend gezicht is.
Kinderopvang kenmerkt zich door:
• enthousiast, kundig en goed opgeleid
personeel.
• een sfeer van warmte, samenwerking
en plezier delen met elkaar.
• een omgeving waarin de
ervaringsgebieden van kinderen als
uitgangspunt genomen worden.
• een groep kinderen van verschillende
leeftijden samen, waarin helpen en
geholpen worden de kern vormt.

•e
 en ontmoetingsplek waar ouders
gehoord en ondersteund worden.
Wanneer u uw kind gebruik wilt
laten maken van deze opvang, kunt
u informatie krijgen via school en
via de website.
Op school en op de website zijn ook
inschrijfformulieren verkrijgbaar.
Kindercentrum.nl Apeldoorn
Postbus 4156
7320 AD Apeldoorn
Tel.: 088 750 08 01
apeldoorn@kindercentrum.nl
www.hetkindercentrum.nl.

BSO De Ontdekking
BSO De Ontdekking is sinds enkele jaren in de school zelf gevestigd. Elk kind heeft een natuurlijke behoefte
om te onderzoeken en te ontdekken, onze BSO sluit hier op aan vanuit een Jenaplankarakter.
• De kinderen ontdekken de buitenwereld door één dag per week naar de kinderboerderij te gaan.
• De kinderen ontdekken de keukenprins of -prinses in zichzelf in het Kinderkookcafé.
• Ze ontdekken de veelzijdigheid van kunst en cultuur.
• Ze ontdekken sport en spel.

VVE Peuterspeelzaal
en peuterspeelgroep
De IJsbeertjes
op De Ontdekking
VVE Peuterspeelzaal De Ontdekking
Kinderen met en zonder een VVE indicatie kunnen
worden aangemeld voor de Peuterspeelzaal.
Kinderen met een VVE indicatie hebben voorrang.
Er wordt gewerkt aan een doorgaande lijn in
de onderbouw en goede samenwerking tussen
de stamgroep 1/2, de ITK en de VVE PSZ. Om
een goede doorstroming naar stamgroep 1/2
te bevorderen kunnen kinderen van drie jaar en
ouder gedurende enkele dagdelen meedoen met
de kleutergroep. De peutergroep wordt geleid
door juf Gisela Wanders en juf Michal Samara.
Voor de VVE PSZ kunt u kijken op:
www.hetkindercentrum.nl
Peuterspeelgroep op De Ontdekking
Op dinsdag- en donderdagochtend van 8.3012.00 uur is er ook een peuterspeelgroep voor
kinderen van twee tot vier jaar op onze school
onder leiding van juf Gisela Wanders.
Telefoonnummer Het Kindercentrum:
088 - 750 08 01.

De Ontdekking PC Jenaplanschool
Schopenhauerstraat 277
7323 MB Apeldoorn
Tel.: 055 366 35 40
www.deontdekking.pcboapeldoorn.nl
deontdekking@pcboapeldoorn.nl

De Ontdekking is onderdeel van:

