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Inleiding 

 

In deze brochure vindt u alle specifieke informatie over Hoera Maasbree, locatie de 

Violier. U leest in deze brochure over de groepsindeling, mogelijkheden, openingstijden, 

schoolvakanties, enz.  

In de brochure “Hoera Peel en Maas, algemeen” vindt u onder andere informatie over 

kosten, organisatorische zaken en verdere informatie die voor alle locaties in de 

gemeente Peel en Maas gelijk is. 

 

1. Hoera Maasbree; de locaties 

 

Hoera Maasbree heeft op dit moment 3 locaties.  

 

Locatie ‘de Violier’ is gevestigd in basisschool de Violier met de volgende groepen: 

 Babygroep ‘Klein Duimpje’ (0-1,5 jaar) 

 Peutergroep ‘Roodkapje’ (1,5 -2,5 jaar) 

 Peutergroep ‘Pinokkio’ (2-4 jaar) 

 Peutergroep ‘Hans en Grietje’(drie plus groep) alleen in de ochtend.  

 Buitenschoolse opvang ‘BSO Hoera Maasbree, de Violier’ (kinderen groep 1 en 2) 

Locatie Dynamic ‘BSO Sportief’: buitenschoolse opvang voor kinderen vanaf groep 3. 

Locatie MVC’19 ‘BSO Sportief’: buitenschoolse opvang voor kinderen vanaf groep 3. 

 

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

baby/dreumesgroep. Wanneer uw kind 2 jaar wordt stroomt het automatisch per de 1e of 

16e door naar een peutergroep, 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. 

 

 

2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Violier 

 
Hoera Maasbree, locatie Violier biedt 52 weken per jaar elke werkdag (m.u.v. nationale 

feestdagen) dagopvang van 07.30–18.00 uur aan alle kinderen van 0-4 jaar. 

 

Reguliere dagopvang  

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 tussen 7.30 en 13.30 uur. 

- Middag: 5,5 uur tussen 12.30 en 18.00 uur. 

 Hele dagopvang  

10,5 uur tussen 7.30 en 18.00 uur.  

 

 Verlengde opvang (extra uren aan een dag of dagdeel) 

Dit kan zowel structureel als incidenteel en gaat altijd in overleg met Servicepunt 

Hoera of de pedagogisch medewerkers van de groep 

- Ochtend: 06.30-07.30 uur (1 uur) 

- Avond: 18.00-18.30 uur (0,5 uur) 
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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. 

2.1. Peuterprogramma 

Bij Hoera Maasbree kunt u er natuurlijk voor kiezen uw kind alleen tijdens het 

peuterprogramma te laten komen (zoals voorheen in de peuterspeelzaal).  

 

Er wordt elke werkdag ’s ochtends en ’s middags een peuterprogramma aangeboden.  

 

Peuterprogramma tijden 

 Ochtend:  08.30-08.45 tot 11.45-12.00 uur 

 Middag: 13.00-13.15 tot 15.00-15.15 uur  

 

In verband met schooltijden, zijn de peuterprogrammatijden aangepast op de 

woesdag en vrijdag.  

 Woensdag en vrijdag:  

   08.30-08.45 tot 12.15-12.30 uur 

13.00-13.15 tot 15.00-15.15 uur 

 

Het peuterprogramma bestaat bij Hoera Maasbree uit pedagogische overwegingen en ter 

voorbereiding op de basisschool altijd uit minimaal 1 ochtend en 1 middag per week.  

 

3. Openingstijden 

 
 BSO Hoera Maasbree is 52 weken per jaar elke werkdag (m.u.v. nationale 

feestdagen*) geopend van 06.30-18.30 uur.  

In schoolvakanties vindt de opvang plaats op locatie BSO Hoera Maasbree 

‘Sportief’ (Dynamic en MVC’19). 

 
 Hoera Maasbree is 52 weken per jaar elke werkdag (m.u.v. nationale 

feestdagen*) geopend van 06.30-18.30 uur.  

 Het peuterprogramma op deze locatie wordt het hele jaar, elke ochtend en 

middag aangeboden.  

Ochtend: 08.30-08.45 tot 11.45-12.00 uur 

Middag: 13.00-13.15 tot 15.00-15.15 uur 

In verband met schooltijden, zijn de peuterprogrammatijden aangepast 

op woensdag en vrijdag: 

Ochtend: 08.30-08.45 tot 12.15-12.30 uur 

Middag: 13.00-13.15 tot 15.00-15.15 uur 

U kunt kiezen voor een contract voor 40 óf 52 weken per jaar. 
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*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. 

 

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

geopend; u hoort tijdig welke locaties wel/ niet geopend zijn. Uiteraard kunnen alle 

kinderen op een van de geopende locaties terecht.  

 

 

4. Centrum voor het kind Maasbree 

 
“Een Brede School is een voorziening voor kinderen van nul tot dertien jaar, waar zij 

gedurende de dag bij elkaar komen om met elkaar te leren, te spelen, elkaar te 

ontmoeten en zich te ontwikkelen. Alle ontwikkelingsterreinen van kinderen komen aan 

bod. De omgeving van het kind in de Brede School biedt een totaalpakket op het gebied 

van educatie, opvang, welzijn en ontwikkeling”.  

 

De meerwaarde van een Brede School is dat de huidige versnippering tussen onderwijs, 

kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en welzijn verminderd en uiteindelijk opgeheven 

wordt.  

Op weg naar een Brede School Maasbree werken basisschool de Violier en Hoera 

kindercentra nauw samen. Warme overdracht en doorgaande ontwikkeling van kinderen 

staat hierbij centraal. Leerkrachten van basisschool de Violier en pedagogische 

medewerkers stemmen hun werkzaamheden af op organisatorisch niveau en verdiepen 

op onderwijsinhoudelijk gebied.  

 

 

5. De groepen; hoe werken we 

5.1. Baby groep 

 
Om voor ieder kind een evenwichtige basis te kunnen creëren, werken we in de 

babygroepen van Hoera met speciaal opgeleide pedagogisch medewerkers.  

Medewerkers met extra gevoel en affiniteit voor baby’s. Die naast hun reguliere opleiding 

ook een aparte training tot babyspecialist hebben gevolgd. In deze training is de kennis 

over de ontwikkeling en behoeften van baby’s verder uitgebreid, en is de sensibiliteit 

voor de signalen van de jongste kinderen vergroot. 

Baby’s  worden door onze ‘babyspecialisten’ met veel liefde en zorg opgevangen. We 

gaan daarbij uit van de gedachte dat baby’s zowel kwetsbaar als ook bijzonder krachtig 

zijn. Het bewustzijn van de kwetsbaarheid van baby’s binnen de kinderopvang, heeft 

onze dagelijkse aandacht. Wij proberen een dag bij Hoera voor de baby steeds optimaal 

in te richten. 

 

Ieder kind is uniek 

Iedere baby is anders; iedere baby heeft eigen behoeften en ook een eigen manier om 

deze behoeften duidelijk te maken.  

Fysieke veiligheid is een eerste uitgangspunt om voor kinderen een evenwichtige basis te 

kunnen creëren. Zeker net zo belangrijk is echter de emotionele veiligheid voor een 

baby. Om zich emotioneel veilig te voelen, moet een baby zich gezien, gehoord en 

gewaardeerd voelen. Een dergelijk gevoel ontstaat doordat er op een positieve manier en 

met respect met de baby wordt omgegaan; sensitief handelen. In al het handelen blijkt 

de gerichtheid op het bieden van een positieve en stabiele hechtingsrelatie. 
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Het is daarbij belangrijk dat een pedagogisch medewerker heel goed kijkt naar een baby 

en de signalen van het kindje kan interpreteren. Daarnaast vraagt sensitief handelen om 

bewustzijn bij de medewerker, van de invloed van het eigen handelen op de baby. 

Tenslotte moet zij in staat zijn responsief te reageren op de baby. Door op deze manier 

betekenis te kunnen geven aan de signalen van de baby, kan de medewerker een 

belangrijke bijdrage leveren aan het welbevinden en de ontwikkeling van het kind. 

 

Samenwerking met ouders 

Een goede samenwerking met de ouders is van fundamenteel belang. Alle kinderen 

hebben mentor, deze mentor is de vertrouwens persoon.  
Een ouder die zich welkom voelt op het kindercentrum en vertrouwen heeft in de 

pedagogisch medewerker, brengt haar kind met een gerust hart naar de opvang. Dit 

heeft z´n weerslag op hoe het kind zich daar voelt. Het opbouwen van een goede 

samenwerking veronderstelt goede communicatie en een open, uitnodigende houding.  

 

5.2. De dreumesgroep 

 

Het dagritme, zoals slaap- en voedingsmomenten van de baby/dreumes worden 

afgestemd op het dagritme zoals ouders dat thuis hanteren. Kinderen eten ‘s ochtends en 

’s middags fruit; dit gebeurt meestal rond 09.30 en 15.30 afhankelijk van de slaaptijden. 

Kinderen krijgen dan ook iets te drinken en een soepstengel of cracker. Rond 11.30 uur 

wordt er een broodmaaltijd genuttigd. 

Tussentijds vinden er activiteiten plaats, afgestemd op de leeftijd en het 

ontwikkelingsniveau van een kind, bijvoorbeeld een snoezelactiviteit, een boekje lezen, 

‘knutselen’, wandelen, ontdekken, enz. Verzorgingsmomenten worden optimaal benut 

voor extra individueel contact met het kind; tijdens het verschonen worden handelingen 

benoemd en vindt er interactie plaats.  

 

Voor de dreumessen vinden we het belangrijk dat er rust is in de groep; we proberen 

zoveel als mogelijk vaste medewerkers in te zetten in de groep. Het kind wordt op kind-

hoogte benaderd en medewerkers werken veel op de grond. Er wordt gesnoezeld en 

kinderen worden gestimuleerd in hun motoriscvhe ontwikkeling. Kinderen worden ook 

veel op de buik gelegd zodat ze spelenderwijs hun spiergroepen ontwikkelen waardoor ze 

gemakkelijker gaan kruipen. Ook liggen de kinderen op kussens waardoor ze veel 

bewegingsvrijheid hebben; zo worden ze geprikkeld om zelf naar een voorwerp te 

grijpen, het te pakken of er naar toe te kruipen. 

 

Het ontdekken van materialen vinden we belangrijk voor de dreumessen; door het ruime 

aanbod van de verschillende materialen, in de thema’s waaraan we werken, worden ze 

gestimuleerd om te ontdekken en vaardigheden te ontwikkelen. Er zijn begeleide 

activiteiten op het gebied van spel, beweging, voorlezen, knutselen, muziek, enz. Tijdens 

de vrije spelmomenten kunnen kinderen lekkeer rommelen en materialen ontdekken die 

ze Zelf uit de bakken halen. 

5.3. De peutergroepen 

In de peutergroepen vindt er ieder dagdeel een gestructureerd peuterprogramma plaats. 

We werken met het gecertificeerde VVE-programma Uk & Puk. 

Er zijn gerichte activiteiten om de ontwikkeling van de kinderen verder te stimuleren. Er 

is extra aandacht voor de spraak-taalontwikkeling. Alle kinderen in de leeftijd van 2-4 

jaar die naar Hoera komen, nemen deel aan dit programma. Er wordt gewerkt met een 

voor de peuters herkenbare structuur en dagindeling; dit alvast ter voorbereiding op de 

basisschool. 
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Er wordt veelal gewerkt aan de hand van thema’s. Ouders worden vooraf via een 

nieuwsbrief geïnformeerd over het nieuwe thema.  

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. 

De activiteiten die worden aangeboden hebben betrekking op de sociaal-emotionele 

ontwikkeling, motorische ontwikkeling, taalontwikkeling, rekenontwikkeling, enz. Het 

aanbod van activiteiten en spelmateriaal sluit aan bij de leeftijd en het 

ontwikkelingsniveau van ieder kind. Peuters van 3,5 jaar krijgen bijvoorbeeld een 

knipactiviteit aangeboden, terwijl peuters van 2 jaar mogen scheuren. Er wordt 

gedifferentieerd binnen het activiteitenaanbod in de groep, passend bij de leeftijd, het 

ontwikkelingsniveau en de belangstelling van het kind.  

Binnen het peuterprogramma wordt ook ingespeeld op individuele leermomenten van de 

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

 

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 betreft het altijd een 

warme overdracht, ongeacht of het een kind met een VVE indicatie is of niet.  

 

 

6. Communicatie met ouders 
 

Informatie voor ouders wordt altijd het Hoera ouderportaal verstrekt. Middels deze 

site worden ouders geïnformeerd over wijzigingen, nieuwtjes en thema’s van de 

groepen. Ook het aan en afmelden verloopt via het Hoera ouderportaal. 

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 het Hoera ouderportaal.  

 

 

 
7. Contactgegevens 

 

Hoera Maasbree, locatie de Violier 

De Schout 3 

5993 BW Maasbree 

 Baby groep Klein Duimpje:   06-26841522 

 Dreumesgroep Roodkapje:    06-46398773 

 Peutergroep Pinokkio:   06-46398773 

Email: peutersmaasbree@locatie.hoerakindercentra.nl 

Registratienummer LRKP dagopvang: 20 91 29 347 
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Clustermanager Hoera Maasbree 

Marion Oomen 

T: 06-49935671 

E: m.oomen@hoerakindercentra.nl 

 

Assistent leidinggevende Dreumes/peutergroepen 

Mariet Peeters 

T: 06-31767959 

E: m.peeters@sr.hoerakindercentra.nl 

 

Assistent leidinggevende Baby/BSO groepen 

Jill Delmee 

T: 06-11562745 

E: j.delmee@sr.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  

 

Oudercommissie Hoera Maasbree 

E: ocmaasbree@hoerakindercentra.nl  

 

 

Website Hoera: www.hoerakindercentra.nl 

Volg ons ook op Facebook en Twitter. 
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