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Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,
Wij zijn verheugd dat uw zoon of dochter de peuterspeelzaal gaat bezoeken of dat u dit overweegt.
Wij hopen u door middel van deze informatiegids een duidelijk beeld te geven van wat een
peuterspeelzaal met een VVE-programma inhoudt.
De Ukkeklup is een zelfstandige stichting met meerdere locaties.
De informatie is deze gids geldt voor de locatie in Kerkwijk.
Wij hopen een vertrouwde omgeving te kunnen bieden waar de kinderen zich kunnen ontplooien en
kunnen spelen met leeftijdsgenootjes.
Voorop staat dat de leidsters en het bestuur gestalte willen geven aan het feit dat de school een
christelijke voorschool is, die recht doet aan haar grondslag en identiteit.
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3. Geschiedenis van de stichting
De Ukkeklup is voortgekomen uit Vereniging De Ukkeklup. De Ukkeklup bestaat al sinds de oprichting
op 15 januari 1979. De vereniging heeft haar bestaansrecht altijd ontleend aan een grote mate van
inzet en betrokkenheid van de ouders. Leidsters waren en blijven de enige betaalde krachten.
Op 17 oktober 2007 is na lang en constructief overleg, tussen de vereniging De Ukkeklup, PCB De
Bron, PCB De Rank en de gemeente Zaltbommel, PCP De Ukkeklup opgericht.
Op 1 augustus 2017 is deze vereniging opgegaan in de ‘Stichting Christelijke Kinderopvang
Bommelerwaard’.

4. Waar de voorschool voor staat
4a Grondslag
Onze voorschool is een school met de Bijbel. In de Bijbel maakt God Zich bekend. Hij leert daarin, wie
Hij voor de mensen is en hoe zij naar Zijn geboden en vanuit Zijn genade mogen leven. Jezus Christus
heeft de geboden als volgt samengevat: “Heb de Heere uw God lief met heel uw hart, ziel, kracht en
verstand en houd net zoveel van uw naaste als van uzelf”. (naar Mattheus 22: 37-40)
Deze geboden kunnen wij alleen houden door het geloof in Jezus Christus, die voor ons de wet heeft
volbracht.
4b Doelen
Op De Ukkeklup streven wij drie doelen na:
1. De kinderen wijzen op Jezus Christus.
Binnen onze voorschool brengen wij de kinderen in aanraking met het evangelie van Jezus Christus.
Ons doel is dat ze Hem mogen navolgen. Uiteraard gebeurt dit bij de peuters op een wijze aangepast
aan hun belevingswereld en zal vorm krijgen door o.a. het zingen van christelijke liedjes, lezen uit de
kinderbijbel en aandacht besteden en uitleg geven over de christelijke feesten.
2. De kinderen ontplooiingskansen geven door spelen.
Een doelstelling van de voorschool is om kinderen van 2,5 tot 4 jaar meer ontplooiingskansen te
geven door ze vrij te laten spelen met leeftijdsgenootjes in een ruimte met een variëteit aan
speelgoed en ontwikkelingsmateriaal.
Tevens worden de kinderen in de gelegenheid gesteld om te verven, kleien, met zand en water te
spelen, etc.
De kinderen worden voorbereid op de stap naar de basisschool door ze te leren om te gaan met de
andere kinderen. Ze leren hun contactmogelijkheden vergroten en doen ervaring op met het
functioneren in een groep.
De motoriek wordt ontwikkeld bij het buiten spelen door te klimmen, glijden en fietsen op de
driewielers en tractors.
3. De kinderen ontplooiingskansen geven door een VVE-programma.
Er wordt gewerkt met een erkend VVE-programma (vroeg voorschoolse educatie), het lesprogramma
is “ik ben Bas”; dit wordt gebruikt in combinatie met “KIJK”, hiermee worden kinderen gevolgd en
kan gekeken worden waar kinderen uitvallen en dus extra hulp nodig hebben. Dit programma wordt
op de Rank in groep 1 en 2 ook gebruikt. Met dit programma kan op speelse wijze vroegtijdig
achterstand of voorsprong gesignaleerd worden. Doel van deze signalering is om bewust te werken
aan achterstanden en in te spelen als een kind voor loopt.
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5. Organisatie
5a Bestuur
Het bestuur van de “Stichting Christelijke Kinderopvang Bommelerwaard” uit dezelfde personen als
het bestuur de “Stichting voor Christelijk Onderwijs Bommelerwaard”.
Het bestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor alles wat er op en in de voorschool gebeurt. Het
bestuur vergadert over alle zaken die de voorschool aangaan. Het bestuur is tevens verantwoordelijk
voor het personeel.
Het bestuur wordt gevorm door 8 leden, afkomstig uit de dorpskernen waar onze scholen gehuisvest
zijn en een directeur-bestuurder. Drie van hen zijn uitvoerende bestuursleden:




C. (Corné) Booij – penningmeester, Hedel
H.J. (Henk Jan) de Haan – uitvoerend bestuurder, Aalst/Brakel
G.T. (Gert) Tissink – directeur-bestuurder

Zes van hen zijn toezichthoudend bestuurslid:







D. (Diana) Groeneveld – toezichthoudend bestuurslid, Kerkwijk
C. (Christian) de Haas – toezichthoudend bestuurslid, Aalst/Brakel
E. (Elseleen) van Oosterom – toezichthoudend bestuurslid, Hedel
D. (Dirk) Poortvliet – voorzitter, Zuilichem
B. (Bert) Schriever – toezichthoudend bestuurslid, Zuilichem
G.J. (Gert Jan) Westeneng – toezichthoudend bestuurslid, Bruchem

5b Directie
De directeur dhr. B. Westerink van De Rank, zal vanuit zijn functie als directeur van de basisschool
zorg dragen voor de begeleiding van de leidsters, de integratie van de voorschool in de basisscholen
en het op elkaar afstemmen van projecten en lesmethoden. Hij is ook het aanspreekpunt op De
Rank.
5c Personeel
Mevrouw L.J.A. Budding – van den Berg (juf Lenny)
Tjalkstraat 50, 5301 VW Zaltbommel
(0418) 51 84 23
Mevrouw R. van Wijnen – van Steenbergen (juf Rianne)
Hopland 12, 5315 AW Kerkwijk
(0418) 640292
5d Oudercommissie
Omdat de lokale in Kerkwijk klein is, wordt er niet gewerkt met een oudercommissie. Als er
belangrijke beleidswijzigingen zijn, zullen ouders betrokken worden via een ouderraadpleging.
5f Beleid en protocollen
PCP De Ukkeklup heeft een eigen pedagogisch beleidsplan. Hierin staat de werkwijze van de
voorschool vermeld, de werkwijze van de VVE-groep, het pedagogisch groepsplan, de leerlijn “Ik ben
Bas” en het protocol inzake kindermishandeling.
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6 Openingstijden, contributie en ouderparticipatie:
6a Inkomstenbronnen
In tegenstelling tot de basisschool krijgt de voorschool subsidie van de gemeente Zaltbommel. Deze
subsidie van de gemeente is niet voldoende. De ouders betalen contributie.
6b Openingstijden
De ochtenden starten om 08:30 uur. U kunt uw kind om 11:45 uur weer ophalen; op maandag om
12:00 uur.
De kinderen starten normaliter met één ochtend. In overleg met leidster kan dit worden uitgebreid
naar twee of drie ochtenden.
Dag:
maandag/ dinsdag/donderdag.
De voorschool hanteert dezelfde schoolvakanties als de basisschool.
6c Dagindeling
08:30 - 08:45 uur: ontwikkelingsmateriaal / ontwikkelingsspellen
08:45 - 09.15 uur: kring met gespreksoefeningen, bijbel vertelling, Bijbelse liedjes zingen,
bewegingsliedjes/spelletje, instructie voor tafel/Bas en hoeken
09:15 – 10:00 uur: werkje aan tafel/spelvormen uit Bas-methode, spel in de hoeken
10:00 – 10:30 uur: fruit eten, gesprekjes, alles opruimen, tassen inruimen, jassen aantrekken
10:30 – 11:00 uur: naar toilet, handen wassen, zelfstandig boeken lezen, thema liedjes zingen
11:00 – 11:30 uur: buiten spelen
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11:30 – 11:45/12:00 uur: voorlezen, zingen, danken en afsluiten
Dit is een globale dagindeling. Alle activiteiten, jas aantrekken tot opruimen, zijn gericht op spelend
leren. Op deze wijze is VVE in de hele ochtend geïntegreerd.
6d Contributie/toeslagen
Betaling gebeurt via automatische machtiging.
De contributie wordt verdeeld over 12 maanden.
Via de toeslagen kunt u een (groot) deel hiervan terug krijgen.
6e Privacy en foto’s
Ten aanzien van de persoonlijke gegevens van ouders en kinderen neemt de Ukkeklup de
privacywetgeving in acht. Foto’s worden gemaakt voor berichtgeving van activiteiten die gedaan
worden op de Ukkeklup. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit kenbaar maken bij de
directie.

Algemeen
Op dit moment bestaan de inkomsten van de Voorscholen uit ouderbijdragen en een gemeentelijke
subsidie. Het is nu niet mogelijk om gebruik te maken van de kinderopvangtoeslag. Door de
wetswijziging gaat dat veranderen. Dan kunt u ook, als u daarvoor in aanmerking komt, gebruik
maken van deze toeslag. Voor de ouder(s)/verzorger(s) die niet in aanmerking komen voor de
kinderopvangtoeslag stelt de gemeente een peutertoeslag beschikbaar. Zowel de hoogte van de
kinderopvangtoeslag als ook de peutertoeslag is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. U vraagt
zelf de kinderopvangtoeslag of peutertoeslag aan.
Uitwerking
Hieronder wordt steeds gesproken over ‘u en uw partner’. Bent u alleenstaand omdat bijvoorbeeld
uw partner overleden is of u gescheiden bent, dan heeft u volgens de wet geen ‘toeslagpartner’. U
kunt onderstaande dan ook lezen zonder de toevoeging ‘en uw partner’.
Voor u als ouder/verzorger, zijn de volgende 4 situaties mogelijk:
Kinderopvangtoeslag zonder VVE: U en uw partner komen in aanmerking voor de
kinderopvangtoeslag en uw kind heeft geen VVE indicatie. U vraagt de kinderopvangtoeslag aan.
Kinderopvangtoeslag met VVE: U en uw partner komen in aanmerking voor de
kinderopvangtoeslag en uw kind heeft een VVE indicatie én u wilt gebruik maken van het VVEaanbod. U vraagt de kinderopvangtoeslag aan én u vraagt bij de gemeente Zaltbommel de VVE
subsidie aan. De gemeente Zaltbommel bekostigt dan voor 5 uur VVE aanbod per week rechtstreeks
aan de Voorschool.
Peutertoeslag zonder VVE: U en uw partner komen niet in aanmerking voor de
kinderopvangtoeslag en uw kind heeft geen VVE indicatie. U vraagt de peutertoeslag aan bij de
gemeente Zaltbommel.
Peutertoeslag met VVE: U en uw partner komen niet in aanmerking voor de
kinderopvangtoeslag en uw kind heeft een VVE indicatie. U vraagt de peutertoeslag én de VVE
subsidie aan bij de gemeente Zaltbommel. De peutertoeslag ontvangt u zelf en de VVE subsidie
wordt rechtstreeks naar de Voorschool overgemaakt.

7

De hoogte van de kinderopvangtoeslag én de peutertoeslag wordt bepaald door de hoogte van uw
inkomen. Als bijlage is de ‘kinderopvangtoeslagtabel’ toegevoegd. Op basis van de hoogte van uw
gezamenlijke toetsingsinkomen kunt u aflezen hoeveel toeslag u ontvangt.
Ook al is de grondslag (genoemde tabel) voor beide toeslagen gelijk, in de uitwerking zijn er diverse
verschillen en zaken waar rekening mee gehouden moet worden.
•
Het recht op kinderopvangtoeslag wordt bepaald door het aantal werkuren per week van de
ouder/verzorger die het minst werkt vermenigvuldigt met 140%.
Voorbeeld: De minst werkende ouder/verzorger werkt 5 uur per week
Aantal uur recht op toeslag per jaar: 5 uur per week x 52 weken x 140% = 364 uur
Aantal uur recht op toeslag per week: 364 uur : 40 weken = 9,1 uur
Als de minst werkende ouder/verzorger minder dan 2,75 uur per week werkt, komt het recht op
kinderopvangtoeslag onder de 5 uur per week uit. De gemeente Zaltbommel heeft aangegeven dat u
dan geen Kinderopvangtoeslag aan hoeft te vragen, maar dat u dan gebruik mag maken van de
peutertoeslag van de gemeente Zaltbommel.
•
De gemeente stelt voor de peutersubsidie de volgende eisen: U maakt voor minimaal 5 uur
per week gebruik van de Voorschool én de gemeente geeft over max. 5 uur per week toeslag. Dit
betekent dat uw peuter twee keer per week de Voorschool moet bezoeken en van de 7 uur er maar 5
uur onder de toeslag vallen. Op basis van allerlei berekeningen en inschattingen met de kennis van
nu is ervoor gekozen om niet alle extra kosten in rekening te brengen bij de ouders. Dit omdat het
verschil tussen de eigen bijdrage van de ouders die gebruik kunnen maken van de
kinderopvangtoeslag en de ouders die gebruik kunnen maken van de peutertoeslag, zeker voor de
lagere inkomens, dan erg groot wordt. Voor de ouders die niet in aanmerking komen voor de
kinderopvangtoeslag wordt wel 7 uur Voorschool aangeboden, maar wordt daarvan 5,5 uur in
rekening gebracht. Van deze 5,5 uur ontvangt u voor 5 uur toeslag en betaalt u voor het halve uur
het volle bedrag. Voor de ouders die wel in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag wordt
wel 7 uur gerekend. Dat betekent dat er na de ouderavond twee wijzigingen hebben plaatsgevonden.
Daar zijn voorbeelden gepresenteerd waarbij alle uren (voor de ouders die bij de gemeente toeslag
aanvragen) in rekening gebracht werden. Omdat de kosten daarmee wel erg hoog uitkwamen is in
die voorbeelden met een prijs per uur van € 6,50 gerekend. Nu, met nieuwe inzichten, zijn wij tot de
conclusie gekomen dat wij een prijs per uur van € 7,45 gaan hanteren in combinatie met de
hierboven benoemde 5,5 uur. Het effect voor de tweeverdieners is gering en voor de één- en geen
verdieners is dit een stuk gunstiger en dus ook betaalbaarder. Op de volgende bladzijden vindt u
diverse voorbeelden waar dit in uitgewerkt is.
Vervolg en acties:
Voor het aanvragen van de toeslag heeft u een overeenkomst nodig van de Voorschool. Op deze
overeenkomst moeten een aantal gegevens staan. U ontvangt tegelijk met deze informatiebrief een
formulier waarop u de gegevens kunt invullen. Met deze gegevens maken wij een overeenkomst op.
U ontvangt vervolgens deze overeenkomst ter ondertekening. Daarbij is ook een handleiding
gevoegd waarop u kunt lezen hoe u de voor u van toepassing zijnde toeslag aanvraagt.
Scenario’s
Locatie

uur open

Bruchem / Kerkwijk 6,5
5,5

uur per jaar

uurprijs

jaarkosten

kosten/maand

260
220

€
€

€ 1.937,00
€ 1.639,00

€
€

7,45
7,45

161,42
136,58

boven toetsingsinkomen € 101.970,- (33,3% toeslag)
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KOT
€
161,42
€
53,75
€
107,66

Peutertoeslag
€
136,58
€
41,35
€
95,24

tussen toetsingsinkomen € 80.939,- en € 83.903,- (50,4% toeslag)
KOT
Te betalen aan Voorschool
€
161,42
Te ontvangen
€
81,35
Eigen bijdrage
€
80,06

Peutertoeslag
€
136,58
€
62,58
€
74,00

tussen toetsingsinkomen € 69.073,- en € 72.038,- (61,3% toeslag)
KOT
Te betalen aan Voorschool
€
161,42
Te ontvangen
€
98,95
Eigen bijdrage
€
62,47

Peutertoeslag
€
136,58
€
76,11
€
60,47

tussen toetsingsinkomen € 60.177,- en € 63.140,- (69,6% toeslag)
KOT
Te betalen aan Voorschool
€
161,42
Te ontvangen
€
112,35
Eigen bijdrage
€
49,07

Peutertoeslag
€
136,58
€
86,42
€
50,16

tussen toetsingsinkomen € 51.279,- en € 54.242,- (76,3% toeslag)
KOT
Te betalen aan Voorschool
€
161,42
Te ontvangen
€
123,16
Eigen bijdrage
€
38,26

Peutertoeslag
€
136,58
€
94,74
€
41,84

tussen toetsingsinkomen € 41.264,- en € 42.649,- (82,3% toeslag)
KOT
Te betalen aan Voorschool
€
161,42
Te ontvangen
€
132,85
Eigen bijdrage
€
28,57

Peutertoeslag
€
136,58
€
102,19
€
34,39

tussen toetsingsinkomen € 31.681,- en € 33.029,- (88,7% toeslag)
KOT
Te betalen aan Voorschool
€
161,42
Te ontvangen
€
143,18
Eigen bijdrage
€
18,24

Peutertoeslag
€
136,58
€
110,14
€
26,45

Te betalen aan Voorschool
Te ontvangen
Eigen bijdrage

onder toetsingsinkomen € 23.870,- (94% toeslag)
Te betalen aan Voorschool

KOT
€
161,42

Peutertoeslag
€
136,58
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Te ontvangen
Eigen bijdrage

€
€

151,73
9,69

€
€

116,72
19,87

De hoogte van de toeslag hangt af van uw inkomen. Dit is terug te vinden in de
kinderopvangtoeslagtabel.
6e communicatie
Communicatie met de ouders verloopt op verschillende manieren. Eén keer per jaar is er een
algemene informatieavond voor alle ouders. De ouders krijgen twee-wekelijks een nieuwsbrief. De
ouders van VVE-kinderen hebben vier keer per jaar een contactmoment met de leidster inzake de
ontwikkelingen/vorderingen van hun kind. Er wordt gewerkt met ontwikkelplannen met een looptijd
van 3 maanden.
6f ouderparticipatie
Van iedere ouder wordt verwacht:
* dat hij/zij op gezette tijden een ochtend meekijkt bij de Ukkeklup (op aangeven van leidsters).

7. VVE (vroeg voorschoolse educatie)
Vanaf schooljaar 2011/2012 heeft de De Ukkeklup een programma voor Vroeg- en
Voorschoolse Educatie (VVE). Dit programma is bedoeld voor kinderen met een taal– en
ontwikkelingsachterstand. Het doel is deze kinderen de mogelijkheid te bieden om achterstanden in
te lopen waardoor ze een gelijke kans krijgen in het basis- en vervolgonderwijs.
Een VVE-groep bestaat uit maximaal acht peuters en wordt geleid door één leidster die daarvoor een
specifieke aanvullende opleiding heeft gevolgd. De leidster begeleidt en volgt de kinderen intensief
gedurende drie dagdelen per week. Gezien de hoge kosten van het VVE-programma geeft de
gemeente ouders een tegemoetkoming in de kosten. Kinderen kunnen alleen in deze VVE-groep
komen met een VVE-indicatie die kan worden afgegeven door het consultatiebureau.
De kinderen gaan op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend naar school, waarbij de
maandagochtend de speciale VVE-ochtend is.

8. GGD Rivierenland
De jeugdgezondheidszorg op de basisschool Samen met school en ouders volgt de afdeling
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Rivierenland de leerlingen tijdens de basisschoolperiode. Uw
kind wordt t/m het 3e jaar door het consultatiebureau gevolgd.
Spreekuur op school
Ook bij twijfel, vragen of problemen met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind is het mogelijk
om het spreekuur te bezoeken. Bijvoorbeeld als u twijfelt of uw kind goed groeit of als er zorgen
zijn op school of thuis.
Een afspraak maken kan via (0344) 69 88 44 (ma. t/m do. van 09:00 tot 12:00 uur) of
Via planningjgz@ggd.regiorivierenland.nl . Eén keer per maand is de verpleegkundige van het
consultatiebureau op school tijdens het koffiemoment (8:30 – 9:00)
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
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De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD is een van de kernpartners van de Centra voor Jeugd
en Gezin (CJG) in Rivierenland. Ook bij een CJG kunt u terecht voor vragen rondom opvoeden en
opgroeien. Zie voor meer informatie en het aanbod van het CJG in uw gemeente
www.cjgrivierenland.nl .
Ouders, opvoeders en jongeren kunnen ook via info@cjgrivierenland.nl en via (088) 001 77 00 hun
vragen stellen.
Af en toe schuift Buurtzorg Jong aan bij het koffie moment en is er gelegenheid om hen vragen te
stellen.
Informatie?
Heeft u vragen, wilt u advies, een afspraak maken of meer informatie over de
jeugdgezondheidszorg? Neemt u dan contact op met de GGD. De afdeling JGZ is bereikbaar op
maandag t/m donderdag van 09:00-12:00 uur: (0344) 69 88 44 of via jgz@ggd.regiorivierenland.nl .
Op de website www.ggdrivierenland.nl vindt u meer informatie over de dienstverlening van de GGD
en vindt u folders over opvoeden en opgroeien.
GGD Rivierenland
Bezoekadres: J.S. de Jongplein 2, 4001 WG TIEL
Postadres: Postbus 6062, 4000 HB TIEL

9. Toelatingsbeleid
Informatie inwinnen of en wanneer uw kind terecht kan, kan bij Dhr. B. Westerink.
Wij hopen dat uw kind aansluitend PCB De Rank zal gaan bezoeken, maar dit is geen verplichting. De
inschrijving van uw kind bij De Ukkeklup is ook geen automatische aanmelding bij één van beide
basisscholen, de basisscholen hanteren een eigen aanmelding.

10. Welke feesten worden er op De Ukkeklup gevierd?
10a Verjaardagen leidsters
De verjaardagen van de leidsters worden georganiseerd het team, met behulp van enkele ouders.
Eens per jaar is er de meester- en juffendag. Dit wordt aangekondigd op de jaarkalender.
10b Verjaardagen kinderen
Als uw kind jarig is, mag het uiteraard trakteren. Wij stellen een gezonde traktatie op prijs. Uw kind
krijgt een mooie feestmuts op en wordt vanuit de feeststoel toegezongen.
De leidster roostert u rond de verjaardag van uw kind in als hulpouder zodat u ook bij deze ochtend
aanwezig kunt zijn.
10c Koningsdag
Op Koningsdag wordt door de Oranjevereniging (in overleg met de basisschool) een
ochtendprogramma georganiseerd met een aubade en spelletjes.
10d Zwarte Pietenfeest
De oudercommissie overlegt met het comité van de basisschool over de cadeautjes. Zwarte pieten
komen op deze ochtend de cadeautjes uitdelen.
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10e Dierendag
Op deze dag mogen de dierenknuffels van de kinderen ook een bezoekje brengen aan de voorschool.
10f Speldag
De laatste donderdag voor de zomervakantie sluiten we feestelijk af met een speldag.

11. Huisregels
• Als uw kind ziek is, kunt u het telefonisch afmelden. Wij vragen u dit voor 08:15 uur doen, anders
zijn de lessen van de basisschool begonnen en kan het zijn dat uw telefoontje niet op tijd bij de
voorschool terecht komt.
• Omdat de lessen van de basisschool al zijn begonnen als de ouders van de peuters de school
verlaten, verzoeken wij u dit rustig te doen zodat er voor zo min mogelijk afleiding wordt gezorgd.
• Vanaf 08:20 is het lokaal voor de peuters open, vanaf 08:30 uur vallen de kinderen onder de
verantwoordelijkheid van de leidsters.
• Het is geen probleem als uw kind niet zindelijk is. U kunt een luier en billendoekjes meegeven. Als
uw kind net zindelijk is adviseren wij een verschoning mee te geven.
• Om het afval te beperken, verzoeken wij u geen drinken in pakjes mee te geven maar alleen in
(tuit-)bekers (rietjes worden verstrekt). Daarnaast vragen wij u 1 stuks fruit (gesneden en
schoongemaakt, m.u.v. banaan) mee te geven. Wij vragen u geen snoep of koek mee te geven, een
boterham als alternatief kan wel.
• Bij verjaardag of geboorte van een broertje of zusje mag uw kind natuurlijk trakteren. De leidsters
proberen u bij de verjaardag van uw kind in te roosteren als hulpouder.
• De voorschool is niet aansprakelijk voor het wegraken of beschadigen van kleding of andere
bezittingen.
• Wij verzoeken u geen eigen speelgoed mee te geven.
• Het is handig om bekers, jassen, laarzen, etc. te voorzien van een naam.
• Tevens is het van belang uw kind niet zijn of haar nieuwste kleding aan te geven. Ook al dragen de
kinderen schorten tijdens het verven, de kans bestaat dat de kleding vies wordt tijdens het spelen.

12. Nawoord
Wij hopen dat u als ouder na het lezen van deze schoolgids over voldoende informatie beschikt over
het reilen en zeilen van “De Ukkeklup”. Natuurlijk kunnen er nog zaken onbeantwoord zijn of komen
er na het lezen van de schoolgids nog een aantal vragen bij u op. U kunt daarvoor altijd terecht bij de
leidsters of bij het bestuur.
Als stichting zullen wij trachten er alles aan te doen om uw zoon of dochter, maar ook
uzelf als ouder een zo prettig mogelijke tijd te bezorgen op “De Ukkeklup”.

12

13

