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Inleiding 

 

In deze brochure vindt u alle specifieke informatie over Hoera Ell. U leest in deze 

brochure over de groepsindeling, mogelijkheden, openingstijden, schoolvakanties, enz. 

In de brochure ‘Hoera Leudal, algemeen’ vindt u onder andere informatie over kosten, 

organisatorische zaken en verdere informatie die voor alle locaties in de gemeente Leudal 

gelijk is. 

 

1. Mogelijkheden bij Hoera Ell  

 

Hoera Ell heeft de volgende groepen: 

 Peutergroep (2-4 jaar): ‘Puk en Muk’  

 Buitenschoolse opvang (4-13 jaar): ‘BSO Hoera Ell’ 

 

Wanneer uw kind 2 jaar is kan het starten in peutergroep en het peuterprogramma gaan 

volgen. Dit loopt door tot uw peuter naar de basisschool gaat; wanneer uw kind 4 jaar 

wordt, stopt het peuterprogramma automatisch per de 1e of 16e van de maand na de 4e 

verjaardag. Ongeveer vier maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, zal Servicepunt Hoera 

daarom contact met u opnemen over de doorstroom naar BSO Hoera, onze 

buitenschoolse opvang. Wanneer uw kind 12 jaar wordt, wordt het automatisch 

uitgeschreven bij Hoera, per einde schooljaar daaropvolgend. 

1.1. Peuterprogramma 

Op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 08.30-12.00 uur wordt er bij 

Hoera Ell een gestructureerd peuterprogramma aangeboden. Op nationale feestdagen, in 

schoolvakanties en op schoolvrije dagen (in afstemming met basisschool de Verrekijker) 

wordt er geen peuterprogramma aangeboden. 

 

Het peuterprogramma bestaat, uit pedagogische overwegingen en in voorbereiding op de 

basisschool, altijd uit een vrije combinatie van minimaal 2 ochtenden per week. Uiteraard 

kunt u ook altijd kiezen voor een extra dagdeel.  

 

Aansluitend aan het peuterprogramma bieden wij ook de mogelijkheid om uw kind eerder 

te brengen en/of later op te halen. Dit betekent dat u uw kind vanaf 07.30 uur kunt 

brengen en tot uiterlijk 13.00 uur kunt ophalen.  

Wanneer u hier gebruik van wilt maken, vermeldt u dit dan svp duidelijk op het 

inschrijfformulier, of geeft u dit door bij Servicepunt Hoera. We blijven streven naar 

uitbreiding van onze openingstijden. 

1.2. Buitenschoolse opvang ‘BSO Hoera Ell’ 

BSO Hoera Ell biedt 40 schoolweken per jaar op maandag, dinsdag en donderdag 

(m.u.v. nationale feestdagen) voor- en na schoolse opvang. Op woensdagmiddag vindt 

de naschoolse opvang plaats op onze bso locatie in Ittervoort. Op schoolvrije 

dagen en studiedagen is BSO Hoera Ell de gehele dag geopend. 
Tijdens schoolvakanties vindt de buitenschoolse opvang plaats op onze locatie in 

Ittervoort of eventueel Hoera Heythuysen. U dient in dit geval zelf zorg te dragen 

voor het vervoer van uw kind naar de BSO van Hoera in Ittervoort of Heythuysen. 

 

U kunt bij BSO Hoera Ell kiezen voor: 

Reguliere of flexibele BSO gedurende 40 schoolweken per jaar 

 Reguliere BSO: hierbij neemt u 40 schoolweken per jaar op dezelfde dag(del)en 

voor- en/of naschoolse opvang af;  

 Flexibele BSO: hierbij neemt u een x aantal uren per week of maand BSO af. 

Deze kunnen per kalenderhalfjaar flexibel ingezet worden. 
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1.3. Vakantiepreturen 

Opvang tijdens schoolvakanties, op schoolvrije dagen en studiedagen 

Opvang in schoolvakanties, op schoolvrijedagen en studiedagen wordt altijd betaald met 

vakantiepreturen; dus ook als u gebruik maakt van BSO heeft u een vakantiepreturen 

nodig.  

 

Vakantiepreturen kunt u afnemen naast BSO, maar u kunt er ook voor kiezen om alleen 

vakanteipreturen af te nemen. 

 

In schoolvakanties werkt BSO Hoera Ell samen met BSO Hoera Ittervoort en Hoera 

Heythuysen. Om een leuk, gevarieerd en educatief programma te kunnen aanbieden 

worden deze groepen in schoolvakanties samengevoegd. Dit programma ontvangt u 

ongeveer 4 weken voor aanvang van de schoolvakantie per e-mail.  

 

Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van een schoolvakantie/ schoolvrije dag/ 

studiedag geeft u via het ouderportaal door op welke dag(del)en u opvang nodig heeft 

(ook als u al BSO afneemt!), u bent dan verzekerd van plek. Hierbij bent u niet 

gebonden aan de vaste dagdelen waarop u eventueel al BSO afneemt, uw kind kan dus 

in schoolvakanties elke dag komen.  

 

Later opgeven dan 10 werkdagen voor aanvang van een schoolvakantie/ schoolvrije dag/ 

studiedag kan, maar dan kan uw kind alleen komen als er plek is in de groep. 

 

 

2. Openingstijden 

 

 Hoera Ell is in schoolweken geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

van 07.30-13.00. 

 BSO Hoera Ell  

Voorschoolse opvang is mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdagochtend van 06.30-08.30 uur. 

De naschoolse opvang vindt plaats op maandag, dinsdag en donderdag van 

14.30-18.00 uur. Op woensdag- en vrijdagmiddag is opvang mogelijk bij BSO 

Hoera Ittervoort.  

 In schoolvakanties zijn Hoera Ell en BSO Hoera Ell gesloten; ook dan kunt u voor 

buitenschoolse opvang terecht bij BSO Hoera Ittervoort of Heythuysen. Deze 

dagen kunnen niet geruild of ingehaald worden, u betaalt tenslotte 40 

schoolweken per jaar. 

 

3. De groepen 

3.1. Het peuterprogramma 

Hoera Ell is een VVE-locatie; VVE betekent Voor- en Vroegschoolse Educatie. Op een 

VVE-locatie besteden we tijdens het peuterprogramma op een gestructureerde manier 

(met het speciale programma Uk & Puk) extra aandacht aan de ontwikkeling van de 

kinderen, met name op het gebied van de spraak- taalontwikkeling. In ons VVE werkplan 

beschrijven we verder hoe we dit doen.  

 

In het peuterprogramma wordt aandacht besteedt aan de ontwikkelingsgebieden: speel- 

en werkgedrag, taal- en spraakontwikkeling, zelfredzaamheid, motorische vaardigheden 

en sociaal emotionele ontwikkeling. Het peuterprogramma bereidt uw peuter voor op de 
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basisschool. Er vinden gezamenlijke scholingsbijeenkomsten plaats in het kader van 

doorgaande ontwikkelingslijnen, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid en 

het jonge risicokind. 

 

Terugkerende activiteiten in het peuterprogramma zijn: 

 Benoemen van dagritmekaarten 

 Keuzeactivitiet 

 Kringgesprek 

 Gezamenlijk fruit- en drinkmoment 

 Taalstimuleringsactiviteit 

 Spel binnen/buiten 

 Dagdeelafsluiting. 

 

Er wordt veelal gewerkt aan de hand van thema’s. Er staat een thematafel in de groep, 

die dagelijks wordt aangevuld met spullen die het thema verder aankleden en verdere 

diepgang kunnen geven; zo herkennen ouders en peuters duidelijk het thema voor die 

periode. Ook in de creatieve activiteiten als in het kringetje en de voorleesmomenten 

komt het thema terug!  

Binnen het peuterprogramma wordt er ook ingespeeld op individuele leermomenten van 

de kinderen. Kinderen worden gestimuleerd en uitgedaagd in hun algehele ontwikkeling.  

 

Aanbod van activiteiten en spelmateriaal sluiten aan bij de leeftijd en het 

ontwikkelingsniveau van ieder kind. Er wordt gedifferentieerd binnen het 

activiteitenaanbod. Differentiatie die past bij de leeftijd, ontwikkelingsniveau en de 

belangstelling van het kind. De werkwijze van de peutergroep sluit aan op de werkwijze 

van basisschool de verrekijker.  

 

Overdracht 

Alle kinderen worden gevolgd door middel van het observatie- en registratie instrument 

Kijk! Kijk! is opgebouwd vanuit ontwikkelingslijnen en mijlpalen. Betrokkenheid en 

basiskenmerken van kinderen zijn de pijlers van Kijk! Medewerkers houden regelmatig 

de ontwikkeling van de kinderen bij in de observatieklapper en op afgesproken 

registratiemomenten wordt een compleet beeld van een kind uitgewerkt.  

Het Kijk! observatie instrument wordt één keer per jaar met de ouders besproken. Het 

Kijk! registratieformulier wordt als het kind bijna 4 jaar is overgedragen aan de 

basisschool na toestemming van de ouders.  

Bij Hoera Ell betreft het altijd een warme overdracht, ongeacht of het om een kind met 

een VVE indicatie gaat of niet. 

3.2. BSO Hoera Ell 

De BSO van Hoera Ell is gehuisvest in basisschool de Verrekijker. Op organisatorisch en 

pedagogisch gebied vindt er afstemming plaats tussen basisschool de Verrekijker en de 

buitenschoolse opvang van Hoera kindercentra.  

 

VSO wordt aangeboden vanaf 7.30 uur. Op aanvraag is opvang vanaf 6.30 uur mogelijk. 

Kinderen mogen zelf een kleine activiteit kiezen die ze willen doen, bijvoorbeeld bouwen, 

kleuren, spelletje doen, puzzelen etc. 

Als de schoolbel gaat, gaan de kinderen vanaf groep 3 zelf naar hun klas. De 

pedagogisch medewerker loopt met de kleuters mee naar de groep en helpt hun waar 

nodig met jassen, overblijfspullen, etc. Bijzonderheden over een kind worden door de 

medewerk(st)er aan de leerkrachten terug gekoppeld. 

 

Na schooltijd komen de kinderen bij elkaar in de BSO ruimte voor het fruit- en 

drinkmoment. Na het gezamenlijke fruit- en drinkmoment kunnen de kinderen kiezen 
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wat ze willen doen. Er worden diverse activiteiten aangeboden zoals bakken, knutselen, 

spellen spelen, lezen in de leeshoek, bouwen, enz. 

Tijdens schoolvakanties wordt er een leuk en educatief vakantieprogramma aangeboden 

in samenwerking met BSO Hoera Ittervoort/Heythuysen. 

 

4. Communicatie met ouders 

Informatie voor ouders wordt altijd via het ouderportaal verstrekt. Middels 

nieuwsberichten worden ouders geïnformeerd over wijzigingen, nieuwtjes en 

thema’s van de groepen. 

 

 

5. Overzicht schoolvakanties 2018/2019 

 
We volgen de schoolvakanties en schoolvrije dagen van basisschool de Verrekijker. 

 
1e schooldag             20-8-2018 

Herfstvakantie         15-10-2018 t/m 19-10 2018 

Kerstvakantie          24-12-2018 t/m 04-01 2019 

Carnavalsvakantie   0 4 -03-2019 t/m 08-03 2019 

Pasen                     2 2-04-2019 
Meivakantie            22-04-2019 t/m 03-05 2019 

Pinksteren               10-06-2019 

  Zomervakantie        08-07-2019 t/m 16-08-2019 
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6. Contactgegevens 

 

Hoera Ell 

Scheijvenstraat 12 

6095 RL Ell 

 

T: 06-52672097 

E: ell@locatie.hoerakindercentra.nl 

 

Registratienummer LRKP: 220667913  

 

 

BSO Hoera Ell 

Scheijvenstraat 12 

6095 RL Ell 

T: 06-52672097 

El: ell@locatie.hoerakindercentra.nl 

 

Registratienummer LRKP: 221298939 

 

 

 

Clustermanager Hoera Kindercentra Leudal 

Sandra Leijssen 

T: 06-17 50 06 37 

E: s.leijssen@hoerakindercentra.nl 

 

Assistent Leiding-gevende 

t Inge Hendriks 

T: 06-19179655 

E: i.hendriks@hoerakindercentra.nl 

 

Oudercommissie Hoera Ell 

E: ell@ouder.hoerakindercentra.nl  

 

 

 

Directeur Hoera 

Rudie Peeters 

T: 06-47165558 

E: r.peeters@hoerakindercentra.nl  

 

Servicepunt Hoera 

Kerkstraat 32 

5981 CG Panningen 

T: 077-3589797  

E: info@hoerakindercentra.nl  

 

 

Website Hoera: www.hoerakindercentra.nl 

 

 

mailto:s.leijssen@hoerakindercentra.nl
mailto:ell@ouder.hoerakindercentra.nl
mailto:r.peeters@bobokindercentra.nl
mailto:info@bobokindercentra.nl
http://www.hoerakindercentra.nl/
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