
‘Liv vond de wendagen helemaal geweldig!’  
 
Anne de Koning is moeder van Liv (3) en Nola (1). Haar oudste zit 
op de peuterspeelzaal van Kindcentrum Kleinerf en maakt in mei 
de stap naar de basisschool. En dat is letterlijk maar één stap. De 
lokalen van de kleuters en peuters bevinden zich namelijk naast 
elkaar. ‘Liv kent de kindjes en de juffen van groep 1 heel goed. Het 
zijn haar oudere vriendjes uit de peutergroep die al eerder over 
zijn gegaan, ze kan niet wachten om kleuter te zijn en weer bij hen 
in de klas te zitten.’  
 
De keuze voor Kindcentrum Kleinerf was door Anne en haar man snel gemaakt. Naast dat het de enige 
school is in de Mortel, heeft ze er zelf mooie herinneringen aan. ‘Als kind zat ik ook op ’t Kleinerf. Ik 
heb het altijd enorm naar mijn zin gehad. Dat mijn dochters daar nu ook naartoe gaan maakt het wel 
bijzonder.’  
 
Nieuw gebouw 
Maar de school is door de jaren wel wat veranderd. ‘Het gebouw is helemaal vernieuwd en de 
bassischool is in de tussentijd omgetoverd tot een waar kindcentrum. Ze hebben het echt goed voor 
elkaar vind ik.’  
 
Wendagen 
Dat kindcentrum Kleinerf peuterwerk en basisschool onder een dak aanbiedt ziet Anne als een groot 
voordeel. ‘Liv speelt in de pauze al met de kindjes van groep 1 en ze komt hen ook tegen bij de 
toiletten die ze samen delen.’ Nu ze bijna kleuter wordt mag ze een aantal dagen gaan ‘wennen’ en 
dat bevalt haar oudste uitstekend. ‘Liv vond de wendagen helemaal geweldig. Ik had verwacht dat ze 
het misschien wel spannend zou vinden… maar deze overgang is zó klein dat ze eigenlijk alleen aan het 
klaslokaal moet wennen!’  
 
Flexibel 
Hoe veel dagen ze gaat snuffelen mag Liv - samen met haar moeder - bepalen. ‘Het is fijn dat ze zo 
flexibel zijn. Ook in de peutergroep. Als we Liv 10 minuten later brengen dan is dat niet erg. Het 
contact met de juffen is heel erg goed en laagdrempelig.’ In januari mag haar jongste telg naar de 
peuterspeelzaal. ‘Leuk dat ze elkaar – op zo’n jonge leeftijd – op school tegenkomen. Lekker 
vertrouwd.’  
 
 
 
 
  


