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Inleiding 

 

In deze brochure vindt u alle specifieke informatie over Hoera Heythuysen, locatie ’t 

Akkertje. 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. Hoera Heythuysen, locatie ’t Akkertje 

 

Hoera Heythuysen, locatie ’t Akkertje (gevestigd in het gebouw grenzend aan 

basisschool de Neerakker) heeft de volgende groepen: 

 Baby/dreumes groep (0-2 jaar): ‘de Molletjes’ 

 Peutergroep (2-4 jaar): ‘De Rakkertjes’ 

 

Bij Hoera Heythuysen, locatie de Neerakker (in het gebouw van de basisschool) 

bevinden zich ook 2 groepen: peutergroep ‘de Belhamels’ en buitenschoolse opvang ‘BSO 

Hoera Heythuysen’. (Meer informatie over deze groepen vindt u in de locatiespecifieke 

brochure van Hoera Heythuysen, locatie de Neerakker.) 

 

Uw kind kan van vanaf ongeveer 6 weken terecht bij Hoera Heythuysen in de 

baby/dreumes groep ‘de Molletjes’.  

Wanneer uw kind 2 jaar is kan het instromen in peutergroep ‘de Rakkertjes’ waar het dan 

tevens deelneemt aan het peuterprogramma. Dit loopt door tot uw peuter naar de 

basisschool gaat; wanneer uw kind 4 jaar wordt, stopt de dagopvang automatisch per de 

1e of 16e van de maand na de 4e verjaardag. Servicepunt Hoera zal ongeveer 5 maanden 

voor de 4e verjaardag telefonisch contact met u opnemen om de mogelijkheden voor 

buitenschoolse opvang met u door te nemen.  

 

 

2. Mogelijkheden bij Hoera Heythuysen, locatie ’t Akkertje 

 
Hoera Heythuysen, locatie ’t Akkertje biedt dagopvang aan kinderen van 0-4 jaar, 

inclusief een gestructureerd peuterprogramma voor kinderen van 2-4 jaar. 

2.1. Dagopvang 

Hoera kindercentra biedt 52 weken per jaar elke werkdag (m.u.v. nationale feestdagen) 

dagopvang van 06.30–18.30 uur aan alle kinderen van 0-4 jaar. Dagopvang voor 

kinderen van 2-4 jaar is inclusief een gestructureerd peuterprogramma. Dus geen 

dubbele opvangkosten meer, maar alles onder 1 dak! 

 

Uw kind kan vanaf ongeveer 6 weken terecht in de baby/dreumesgroep. Wanneer uw 

kind 2 jaar is kan het instromen in peutergroep ‘de Rakkertjes’ waar het dan tevens 

deelneemt aan het peuterprogramma. 

 

Wanneer uw kind 4 jaar wordt, stopt de dagopvang 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. 

 

 

Reguliere dagopvang 
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Dit is opvang waarbij elke week dezelfde vaste dag(del)en worden afgenomen. We 

maken hierbij onderscheid tussen: 

 Halve dagopvang = 5,5 uur per dagdeel 

- Ochtend: 5,5 uur, brengen tussen 6.30 en 8.30 uur, ophalen tussen 12.00 

en 13.00 uur. 

- Middag: 5,5 uur, brengen tussen 12.00 en 13.00 uur, ophalen tussen 

16.30 en 18.30 uur.  

 Hele dagopvang  

Brengen tussen 6.30 en 8.30 uur, ophalen tussen 16.30 en 18.30 uur.  

Het aantal uren dat u afneemt betaalt u ook, met inachtneming van de breng- en 

haaltijden. Minimum afname bij hele dagopvang is 9 uur (7.30-16.30 uur). 

 

Flexibele dagopvang 

We passen ons graag aan, aan de ouders van nu. Werkt u op wisselende dagen en tijden, 

dan is dat geen probleem. Bij flexibele dagopvang geeft u minimaal 10 werkdagen van te 

voren aan de groep door wanneer uw kind naar Hoera komt. U bent dan verzekerd van 

opvang. Later opgeven kan ook, maar dan kan uw kind alleen komen als er nog plek is in 

de groep. 

 

Uit pedagogische overwegingen komt uw kind minimaal 3 uur per keer. Het kleinste 

contract dat u voor flexibele dagopvang bij Hoera kunt afsluiten is dan ook 3 uur per 

week of 13 uur per maand.  

 

Onder flexibele dagopvang verstaan we alle opvang die niet onder de reguliere 

dagopvang valt, dus ook plaatsing in alleen de even of oneven weken. Voor flexibele 

dagopvang wordt een toeslag bovenop het reguliere tarief berekend. 

2.2. VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) 

Hoera Heythuysen is een VVE-locatie. VVE betekent Voor- en Vroegschoolse Educatie; we 

werken bij Hoera Heythuysen met het erkende VVE-programma Uk & Puk.  

Kinderen met een VVE-indicatie komen 3 dagdelen naar het peuterprogramma in 

Heythuysen. Voor de kinderen met een VVE-indicatie is er extra aandacht tijdens de 

groepsuren. Er worden handelingsplannen gemaakt waarin concreet staat omschreven 

aan welke doelen er wordt gewerkt, op welke manier en met welke frequentie. Deze 

doelen worden met de ouders besproken en regelmatig geëvalueerd. 

 

 

3. Openingstijden 

 

 Hoera Heythuysen, locatie ‘t Akkertje is 52 weken per jaar elke werkdag 

(m.u.v. nationale feestdagen*) geopend van 06.30-18.30 uur.  

 

 Het peuterprogramma bij Hoera Heythuysen, locatie de Neerakker  wordt 

40 schoolweken per jaar aangeboden op maandag- t/m vrijdagochtend van 

08.20-11.55 uur.  

 BSO Hoera Heythuysen, locatie de Neerakker is 52 weken per jaar 

elke werkdag (m.u.v. nationale feestdagen*) geopend van 06.30-18.30 

uur.  

 
*Op algemeen erkende feestdagen (Pasen, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren, 

Kerstmis, Nieuwjaarsdag en om de vijf jaar op Bevrijdingsdag, 5 mei) is Hoera gesloten. Op 24 

en 31 december sluiten alle locaties om 17.00 uur. Onze uurprijs is hierop 

afgestemd. 
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Tijdens vakanties en op dagen als carnavalsmaandag, enz. zijn niet altijd alle 

locaties geopend; bij Hoera Heythuysen kunnen er dan ook kinderen van andere 

locaties worden opgevangen. 

 

 
4. Integraal kindcentrum (IKC) 

 

Op weg naar een Integraal Kindcentrum (IKC) werken basisschool de Neerakker en 

Hoera Kindercentra nauw samen. Warme overdracht en doorgaande ontwikkeling van de 

kinderen staat hierbij centraal. Leerkrachten van cluster 1-2 en pedagogische 

medewerkers stemmen hun werkzaamheden af op organisatorisch niveau en verdiepen 

op onderwijsinhoudelijk gebied.  

Door de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang te versterken ontstaan 

optimale mogelijkheden om te werken aan de integrale ontwikkeling van kinderen in de 

leeftijd van nul tot dertien jaar. In een integraal kindcentrum staat dus niet alleen de 

leerlijn van kinderen centraal, maar vooral ook de ontwikkelingslijn. Gezamenlijk creëren 

beide partners een omgeving en een opvoedingsklimaat waarin het individuele kind zich 

geborgen voelt en zich positief kan ontwikkelen op cognitief, emotioneel, sociaal, moreel 

en motorisch gebied.  

 

5. De groepen 

5.1. Baby/dreumes groep de Molletjes 

In de Molletjes groep worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 0-2 jaar. Deze 

groep heeft de beschikking over een mooie, lichte groepsruimte, die huislijk is ingericht. 

’s Morgens worden de kinderen tussen 07.30 en 08.30 uur gebracht.  

Het dagritme van de baby’s in de Molletjesgroep wordt afgestemd op het dagritme zoals 

ouders dat thuis hanteren. Slaap- en voedingsmomenten vinden plaats op de afgestemde 

momenten met de ouders.  

Kinderen eten ‘s ochtends en ’s middags fruit, dit gebeurt meestal rond 09.30 en 15.00, 

afhankelijk van de slaaptijden. De kinderen krijgen dan ook een beker vruchtensiroop.  

’s Middags eten de kinderen ook nog een soepstengel of cracker. Rond 11.30 uur wordt 

er een broodmaaltijd genuttigd. 

Wanneer kinderen alleen de ochtend komen, worden ze tussen 12.30 en 13.30 uur 

opgehaald. Wanneer de kinderen de hele dag of alleen ’s middags komen, worden ze 

vanaf 16.30 uur opgehaald. 

Bij de Molletjes gebruiken we Puk-pictogrammen voor de kinderen om duidelijk de 

structuur van de dag weer te geven. 

5.2.  Peutergroep de Rakkertjes 

In de peutergroep wordt er gewerkt volgens de VVE-methode Uk & Puk. 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 de peuters voor op 

de basisschool.  

 

Terugkerende activiteiten in het peuterprogramma zijn:  

Kringgesprek 

Keuze activiteit 

Gezamenlijk fruit- en drinkmoment 

Taalstimuleringsactiviteit 
Spel binnen/ buiten 

Dagdeelafsluiting. 
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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 het thema 

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

voor die periode. Ook in de creatieve activiteiten en in het kringetje en bij 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. 

Waar het mogelijk is worden er ook activiteiten in kleine groepjes aangeboden, 

bijvoorbeeld in samenwerking met de ontwikkelingsgroep van PSW, peutergroep de 

Belhamels of de basisschool. 

 

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. Zij 

geven toestemming tot overdracht naar de basisschool. Het registratieformulier wordt als 

het kind bijna 4 jaar is overgedragen aan de basisschool. Bij Hoera Heythuysen betreft 

het altijd een warme overdracht, ongeacht of het een kind met een VVE-indicatie is of 

niet.  

5.3. Samenwerking Hoera met PSW 

Het is belangrijk dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Soms gaat dat niet vanzelf 

en heeft een kind extra ondersteuning nodig. PSW Junior biedt dan zo vroeg mogelijk de 

juiste begeleiding en behandeling. PSW Junior biedt deze zorg en ondersteuning dicht bij 

de omgeving van het kind aan. 

Met ingang van februari 2016 zit de ontwikkelingsgroep van PSW Junior gedurende 5 

dagen  in het gebouw van de Neerakker. In de ontwikkelingsgroep zitten kinderen in de 

leeftijd van 2-5 jaar met een  ontwikkelingsachterstand en/of verstandelijke beperking. 

De basis van de samenwerking tussen Hoera en PSW is een gedeelde visie op kindzorg. 

Kinderen kunnen en mogen van elkaar leren. Ze mogen leren dat ieder kind uniek en zich 

anders kan ontwikkelen. Ieder kind ontwikkelt zich vanuit zijn eigen tempo. Wij 

stimuleren kinderen en dagen kinderen uit om zich te kunnen ontwikkelen. 

Er wordt ook inhoudelijk samen gewerkt tussen de ontwikkelingsgroep en de 

dagopvanggroep. Gedurende 2 middagen per week wordt er in een geïntegreerde groep 

een ontwikkelingsgericht programma aangeboden.  

Activiteiten die bijvoorbeeld samen worden gedaan zijn  kring-activiteit, buitenspel, 

knutselactiviteit etc. 

 

 

6. Communicatie met ouders 

 

Informatie voor ouders wordt altijd via de mail verstrekt. Middels een nieuwsbrief 

die wordt gemaild, worden ouders geïnformeerd over wijzigingen, nieuwtjes en 

thema’s van de groepen. 

Indien er tussendoor zaken zijn waarvan we u op de hoogte willen stellen, of als er 

belangrijke informatie is vanuit de centrale organisatie van Hoera, zullen we dit 

ook doen via de mail. De nieuwsbrieven zijn ook altijd ter inzage in de groep. 
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7. Overzicht schoolvakanties 2017/2018 

 

Voor het peuterprogramma en de BSO volgen we de schoolvakanties, studiedagen en 

schoolvrijedagen van basisschool de Neerakker: 

 

   

1e schooldag             28-8-2017 

Herfstvakantie         16-10-2017 t/m 20-10 2017 

Kerstvakantie          23-12-2017 t/m 07-01 2018 

Carnavalsvakantie   1 2 - 02-2018 t/m 16-02 2018 

Pasen                     02-04-2018 
Meivakantie            27-04-2018 t/m 11-05 2018 

Pinksteren               21-05-2018 

  Zomervakantie        09-07-2018 t/m 17-08-2018 

 

Deze data zijn opgenomen in de schoolgids 2017/2018 van basisschool de Neerakker. 
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8. Contactgegevens 

 

Hoera Heythuysen, locatie ‘t Akkertje 

Antoniusstraat 41c 

6093 GB Heythuysen 

Telefoon: 06-27825368 

E-mail: heythuysen@locatie.hoerakindercentra.nl 

 

Registratienummer LRKP: 213973972 

 

 

 

Clustermanager Hoera Heythuysen 

Sandra Leijssen-Hennissen 

T: 06-17500637 

E: s.leijssen@hoerakindercentra.nl  

 

Assistent Leidinggevende Hoera Heythuysen  

Conny Janssen  

T: 06-29169124 

E: c.janssen@sr.hoerakindercentra.nl 

 

Oudercommissie Hoera Heythuysen 

E: heythuysen@ouder.hoerakindercentra.nl  

 

 

 

Directeur Hoera 

Rudie Peeters 

T: 06-47165558 

E: r.peeters@hoerakindercentra.nl  

 

Servicepunt Hoera 

Kerkstraat 32 

5981 CG Panningen 

T: 077-358 97 97  

E: info@hoerakindercentra.nl  

 

 

 

Website Hoera: www.hoerakindercentra.nl 
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