‘De overgang van peuterschool naar kleuterschool verliep heel natuurlijk’
Peuterschool en basisschool: het is soms best lastig kiezen! Wat is praktisch? En wat vóelt
goed? Wat vind jij belangrijk? We spraken een paar ouders die vertellen waarom ze hebben
gekozen voor kindcentrum De Dompelaar in Elsendorp.
Heel eerlijk: Elsendorp heeft maar één basisschool. Dus woon je in Elsendorp en ga je als
ouder voor praktisch dan kom je bij De Dompelaar uit. Mieke Cauwenberg, moeder van Tim
(5) en Lotte (3) vindt het heel fijn dat er een peuterspeelzaal en basisschool dichtbij huis is.
‘Alle kinderen uit de wijk gaan naar deze school. De kinderen kennen elkaar hier allemaal en
spelen niet alleen op school samen, maar ook na schooltijd zoeken ze elkaar gemakkelijk op.
Ik vind het belangrijk dat onze kinderen hun vriendjes in de buurt hebben.’

Mieke Cauwenberg en gezin

Van peuter naar kleuter
Voor anderen is juist het feit dat De Dompelaar zowel een peuterspeelzaal als basisschool in
een is de reden om hun kind er aan te melden. Zo ook Lisette en Patrick Thijs, ouders van
Mats (6) en Floor (3). ‘De peuterschool en de basisschool zitten hier onder één dak. De
peuters worden al meegenomen met activiteiten op de basisschool. Zo leren de peuters de
oudere kinderen en leerkrachten al kennen. Dus de overgang van peuterschool naar
kleuterschool verliep heel natuurlijk.’

Familie Thijs

Pony op het schoolplein
Lisette en Patrick vertellen dat De Dompelaar er alles aan doet om het leuk te maken voor
de kinderen. ‘Kinderen worden echt geprikkeld. Zo stond er met het thema ‘Boerderij’ een
echte pony op het schoolplein en met het thema ‘Veiligheid’ een politieauto. Onze kinderen
gaan dan ook met heel veel plezier naar school.’

Familie Delissen

Optreden
Suzanne Delissen-Brouwers, moeder van Joris (6), Jolijn (4) en Jurgen (2) heeft samen met
haar man heel bewust gekozen voor De Dompelaar, ondanks dat ze niet in het dorp wonen.
‘Vooral de manier van lesgeven trekt ons aan: die is heel modern. En het continurooster
vinden we heel prettig.’ Suzanne vindt dat er heel veel leuke activiteiten worden
georganiseerd op school. ‘Na afloop van ieder thema wordt er een optreden georganiseerd.
Elke groep doet iets: zingen, dansen, noem maar op. De kinderen van groep 8 verzorgen de
presentatie. Alle kinderen en ook wij ouders mogen komen kijken. Het is ontzettend leuk om
ze daarin te zien groeien.’

