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11 ‘t  Verkenn ert je 

1 Algemeen 
’t Verkennertje is bedoeld voor kinderen vanaf 
2,5 tot 4 jaar. We hebben voor deze naam 
gekozen omdat het doel van het project 
tweeledig is: 
 We verkennen met het kind de wereld van 
de school.   
 We verkennen met het kind de wereld van 
de taal en het (prenten)boek. 

’t Verkennertje is geen voor- of naschoolse 
opvang, peuterspeelzaal of kinderopvang. We 
organiseren deze contactmomenten vooral om 
de peuters de school te laten verkennen. ’t 
Verkennertje wordt gefinancierd met private 
middelen. Juf A. van Harten is contactpersoon 
van ’t Verkennertje. 

 

2 Organisatie 
‘t Verkennertje bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Peutermorgens  
Aan het begin van de morgen wordt een 
Bijbelverhaal verteld. Verder staat er een 
thema/prentenboek centraal. Naar aanleiding van 
het thema/prentenboek wordt een werkje gemaakt, 
worden er spelletjes gedaan en leren de kinderen  
een (opzeg)versje. Ook spelen de kinderen in de klas 
met het ontwikkelingsmateriaal en buiten op de 
speeltoestellen, met de fietsen, karren en in de 
zandbak. Op deze manier maken de kinderen kennis 
met de activiteiten van de kleutergroepen. 

 Uitleen van prentenboeken 
Elke week op woensdagmorgen van 8.30-9.00 uur  
en elke vrijdagmorgen van 8.30 uur tot 9.15 uur 
kunnen ouders, die kinderen op ’t Verkennertje 
hebben, boeken lenen van de 
prentenboekenbibliotheek. Uw kind staat hiervoor 
geregistreerd in ons bibliotheeksysteem. Er bestaat 
geen samenwerking tussen de 
prentenboekbibliotheek en de Graaf Jan bibliotheek. 
Als u geen kinderen op ’t Verkennertje hebt, maar 
wel van de prentenboek-bibliotheek gebruik wilt 
maken kan  u een abonnement voor de 
prentenboekbibliotheek       (€ 10,00)   aanvragen bij 
juf A. van Harten. Uw kind zal z.s.m. na betaling in 
het bibliotheeksysteem worden geregistreerd, 

waarna het boeken zal kunnen lenen. 
U ontvangt voor de zomervakantie via de mail de 
groepsindeling en de data waarop uw kind verwacht 
wordt voor de periode van augustus tot december. 
In december ontvangt u de groepsindeling en data 
voor de periode van januari tot juli. 
 

3 Peutermorgens 

Voor kinderen van 2,5 jaar tot 3,5 jaar 
Deze groep wordt bijna iedere vrijdagmorgen 
verwacht. Enkele vrijdagen, waarop alle kinderen 
van de school vrij zijn, de laatste vrijdag voor de 
kerstvakantie, voor de meivakantie en voor de 
zomervakantie is er geen Verkennertje. Voor de 
groep vanaf 2,5 jaar gelden de volgende regels:  
 Als het kind alleen durft te komen, hoeft u als 

ouder niet mee te komen. Wilt u uw kind zoveel 
mogelijk alleen laten komen, wanneer dit lukt? 

 Als het kind alleen komt, moet het zindelijk zijn.  
U kunt als ouders een keuze maken voor de 
frequentie. U kunt kiezen voor 1x per maand of 4x 
per maand. Deze Verkennertjesgroep bestaat dus 
uit een groep, waarbij sommige kinderen 1x per 
maand en sommige kinderen 4x per maand komen. 
Iedere week zijn er twee hulpmoeders aanwezig. 
Alle ouders worden een (aantal) keer ingeroosterd 
om te helpen. Dit rooster ontvangt u tegelijk met de 
groeps-indeling. Als uw kind 1x per maand komt, 
ontvangt u hiervoor ook een rooster met data, 
wanneer uw kind verwacht wordt. Deze groep wordt 
geleid door juf Legemaat in lokaal 0.10. 
 

Voor kinderen van 3,5 jaar tot 4 jaar 
Voor deze leeftijd zijn er twee groepen; een 
woensdagmorgen groep en een vrijdagmorgen 
groep. Uw kind wordt bij één van deze groepen 
ingedeeld. De kinderen komen bijna iedere 
woensdag of vrijdag en altijd alleen.  
De groepen worden geleid door juf Olieman in lokaal 
1.03.  
 

4 Ouderbijdrage 
De school krijgt voor de activiteiten van ’t 
Verkennertje geen subsidie. De kosten die de school 
maakt voor ’t Verkennertje worden met private 
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middelen betaald. ’t Verkennertje is namelijk geen 
voorschoolse opvang, kinderopvang of 
peuterspeelzaal en concurreert hier ook niet mee. 
Om bovengenoemde reden wordt voor verschillende 
onderdelen van ’t Verkennertje een ouderbijdrage 
gevraagd. Bij alle groepen zit een abonnement voor 
de prentenboekenbibliotheek inbegrepen. 
De school hanteert de onderstaande tarieven voor 
het schooljaar 2020-2021 (Dit tarief kan in een 
volgend schooljaar worden bijgesteld naar 
aanleiding van de kostenontwikkeling): 
 1x per maand €   75,00 
 Elke vrijdag  € 300,00  
Hiervoor ontvangt u via de administratie een factuur. 
Wanneer u de kosten wilt spreiden over het jaar, is 
het is mogelijk om in termijnen te betalen. Hiervoor 
kunt u contact opnemen met de administratie. 
 

5 Tijden 
De peutermorgens worden gehouden op woensdag 
en vrijdag van 8.45 - 11.15 uur. Vanaf 8.35 uur kunt 
u uw kind in de groep brengen.  
 

6 Aanmelding 
U kunt zich opgeven voor ’t Verkennertje met een 
aanmeldingsformulier (te verkrijgen bij de 

administratie of bij juf van Harten.) De 
besluitvorming over toelating geschiedt op dezelfde 
wijze als die met betrekking tot vierjarigen voor de 
instroomgroep. Wilt u het aanmeldingsformulier 
volledig invullen en ondertekenen? U krijgt na 
toelating een groepsindeling, een  rooster  en 
informatie over de betaling.  
We vragen u vriendelijk uw kind uiterlijk 1 december 
aan te melden, als het in de periode januari tot en 
met juli ’t Verkennertje wil bezoeken. 
Kinderen, die vanaf augustus tot en met december ‘t 
Verkennertje willen bezoeken, dient u uiterlijk 1 juni 
te hebben aangemeld. 
Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen 
met juf Van Harten.  
 

7 Praktische informatie 
Uw kind mag voor de peutermorgens iets meenemen 
om te eten en te drinken. Wilt u de tas, beker en 
trommel voorzien van de naam van uw kind? 
Als uw kind niet kan komen door ziekte o.i.d., wilt u 
dit dan telefonisch aan de administratie of per mail 
aan de eigen leerkracht doorgeven? 
Bij verjaardagen en als afscheid mag uw kind 
trakteren. U kunt hiervoor contact opnemen met de 
juf van de groep, waarin uw kind zit.




