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Vooraf
Alle informatie betreffende Peuteropvang
´t Hummeltje vindt u in dit boekje.
De peuteropvang is toegankelijk voor alle kinderen
in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, met eerbiediging van
de verschillende levensbeschouwelijke overtuigingen.
Wij hopen dat uw peuter een fijne tijd bij ons heeft!
De leidsters:
Agatha, Magda, Gerda en Wilma

Het doel
Het doel van de peuteropvang is om peuters mogelijkheden te bieden
om zich te ontwikkelen en te ontplooien in hun eigen tempo, o.a. door
middel van spel en omgang met leeftijdsgenootjes, onder deskundige
begeleiding, in een voor hun veilige en vertrouwde omgeving.
De peuteropvang moet worden gezien als een aanvulling op het
gezinsleven, waarbij voorop staat dat het kind er met plezier naar toe
gaat. Het is niet vergelijkbaar met een school waar kinderen
volgens een bepaald schema iets wordt geleerd. De kinderen komen in
de eerste plaats om te spelen en al spelend te leren.
Gedurende het schooljaar wordt aandacht besteed aan
verschillende thema´s, zoals de verschillende jaargetijden,
Koningsdag, Moeder- en Vaderdag, waarbij gebruik wordt
gemaakt van diverse materialen. Op een leuke, maar eenvoudige manier
wordt ook aandacht besteed aan de
verschillende feestdagen.

Dagindeling
Halverwege de ochtend is er een rustpunt en wordt het
meegebrachte eten en drinken genuttigd. Er wordt
gezellig gepraat en gezongen of door de leidster voorgelezen.

Natuurlijk wordt er ook nog lekker buiten gespeeld als het
weer dit toelaat.
Ouders en peuters die vooraf eerst een kijkje willen nemen bij
de peuteropvang kunnen dit doen door een afspraak met een van
de leidsters te maken voor een kijkmoment. Een kijkmoment duurt
maximaal een uur; van 9:15 uur tot 10:15 uur.
Als u wilt kunt u een ochtend meedoen met de peuters.
Meedoen houdt in: actief meespelen, tekenen, puzzelen
en dergelijke.

Bij interesse kunt u contact opnemen
met één van de leidsters.

De ouders en de peuterspeelgroep
Het is voor de leidsters van belang op de hoogte te zijn van de
gezinssituatie: bepaalde gewoonten, angsten, een onafscheidelijke
knuffel, een pasgeboren baby in het gezin, een ziekenhuisopname of
overlijden van een voor het kind bekend iemand of een slecht
verwerkte ervaring. Het kennen van deze en andere wetenswaardigheden maakt het voor de leidsters mogelijk in geval van gedragsverandering hier direct op te reageren en het kind op de juiste wijze
extra aandacht te geven.
De leidster doet haar best een zo prettig mogelijk contact te houden
met de ouders. Het halen en brengen van uw peuter is een goede
gelegenheid om informatie uit te wisselen aangaande uw peuter.
Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen om iets nader te
bespreken.
Algemene informatie naar ouders gebeurt via de e-mail in de vorm
van een nieuwsbrief die circa drie maal per jaar verschijnt of andere
mededelingen die van belang zijn voor ouders. Regelmatig is er een
ouderavond om het contact tussen ouders, leidsters en vrijwilligsters
te bevorderen. U krijgt schriftelijk bericht over deze avond.

De groep
De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van
2 tot 4 jaar op maandag en woensdag of op dinsdag en donderdag.
De groep staan onder leiding van een vaste, gediplomeerde leidster en
een vrijwilligster, de indeling is als volgt:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

:
:
:
:

Magda Both en Wilma Hartog
Magda Both en Gerda Geelhoed
Magda Both en Gerda Geelhoed
Agatha Dogterom en Wilma Hartog

Openingstijden
De openingstijden zijn op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag zijn
van 8.30 uur tot 12.00 uur. Wij willen u vragen zich stipt aan deze tijden te
houden en de kinderen niet eerder te brengen of later te halen. Ook al zijn
de leidsters dan aanwezig, zij gebruiken deze tijd voor het voorbereiden
van het werk of opruimen van de peuterspeelruimte.
In verband met de veiligheid van de kinderen vragen wij u uw kind niet
later dan 8.45 uur te brengen, zodat de deur niet te lang openstaat en er
geen kinderen ongezien naar buiten kunnen glippen.

Vakanties
De vakanties worden van tevoren vastgesteld en zo veel mogelijk
aangepast aan de beide basisscholen in Berkenwoude.

Wat u verder nog moet weten / Huisregels
Peuters die naar de peuteropvang komen hoeven nog niet zindelijk te zijn.
Indien uw kind niet of nog niet helemaal zindelijk is dan graag een luier,
luierdoekjes en/of (onder)broek meegeven.
We hadden het al over een ‘rustpunt’ halverwege de ochtend. Zorg ervoor
dat uw peuter iets te eten en te drinken bij zich heeft. Bijvoorbeeld
schoongemaakt fruit, een boterham, liga of iets dergelijks. Geen snoep.
Graag de beker en de eventuele
trommel voorzien van
de naam van uw peuter.
Elk kind mag zijn/haar verjaardag vieren, maar natuurlijk alleen als ouders
en kind dit zelf willen en in overleg met de leidster. Aan het eind van de
ochtend mag een ouder 20 min. eerder komen om de viering mee te maken
en kunnen er foto`s gemaakt worden. Een gezonde traktatie, liever geen
snoep, wordt zeer op prijs gesteld!
Als uw kind hangerig of flink verkouden is, maar ook indien er in het gezin
een besmettelijke ziekte heerst, verzoeken wij u om uw peuter thuis te
houden en de leidster hierover te informeren. Indien een peuter ziek
wordt op de peuteropvang wordt contact gezocht met de ouders met het
verzoek het kind op te halen. Bij een ongeval wordt afhankelijk van de ernst
hiervan allereerst de huisarts of ambulance en/of de ouders gebeld.

Bescherming tegen de zon: wilt u er bij mooi weer aan denken om
uw kind goed in te smeren met zonnebrandcrème, voordat hij/zij
naar de peuteropvang komt?
Wanneer u uw kind komt ophalen graag de leidster
even laten weten dat u het kind meeneemt.
Informeert u haar van te voren indien een ‘vreemde’
(opa, oma enz.) het kind komt ophalen.
Probeer het afscheid nemen kort te houden, dat schept duidelijkheid
naar het kind.
De peuters kunnen voor de verjaardag van papa en mama een
cadeautje maken. Geef dit dan wel tijdig door aan de
leidster van uw kind.

Kijk!
Praktisch hulpmiddel voor het observeren en registreren van ontwikkeling
bij baby’s, dreumesen en peuters.
Toetsmethoden en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) staan volop in de
belangstelling. Het is een breed gestructureerd observatie-instrument dat
op de peuteropvang gebruikt wordt om kinderen tussen de 2 - 4 jaar
over een langere periode te volgen en om opvallende verschillen met de
gangbare ontwikkeling zichtbaar maken.
De ontwikkelingslijnen zijn:
•
•
•
•

Sociaal –emotionele ontwikkeling
Spraak- en taalontwikkeling
Motoriek
Cognitieve ontwikkeling

“Dieper kijken” besteedt aandacht aan peuters met een ontwikkelingsvoorsprong en er is een leidraad ”Signalen die wijzen op risico voor de
ontwikkeling”. Wij gebruiken “Kijk!” in de digitale versie en wanneer uw
kind 4 jaar wordt gaan de gegevens mee naar de basisschool.
Als VVE programma maken wij gebruik van: “Doe meer met Bas”. In dit programma
worden verschillende thema’s uitgewerkt, met behulp van boeken, liedjes
en knutselwerkjes.

VVE
Kijk! en “Doe meer met Bas” zijn gericht op dezelfde
ontwikkelingslijnen. Wanneer er een achterstand op een bepaald
gebied wordt vermoed, kan uw kind in aanmerking komen voor een
VVE-plaats. Dat houdt in dat een kind drie dagdelen naar de
peuteropvang gaat en extra begeleiding krijgt op een niet-schoolse
manier. Wij gaan ervan uit dat vooral spelen leren is. Een VVE-plaats
wordt gedeeltelijk bekostigd door de gemeente.

Vanzelfsprekend zal alleen met uw toestemming vastlegging van
de observatie plaatsvinden.
Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met
Magda Both.

Klachtenregeling
Indien de dienstverlening van de peuteropvang niet naar wens verloopt,
is het van belang dat ouders dit in een vroeg stadium kenbaar maken.
In de meeste gevallen zal het voldoende blijken contact op te nemen
met de leidster, om zo in gezamenlijk overleg de problemen op te lossen.
Als de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kunnen de ouders hun
klacht indienen bij het stichtingsbestuur.
Peuteropvang `t Hummeltje is aangesloten bij de Zuid-Hollandse Centrale
Klachtencommissie Kinderopvang (ZCKK) en is zodoende in het bezit van
een modelreglement voor de interne klachtbehandeling. Voor de externe
klachtenbehandeling is een klachtformulier verkrijgbaar bij de secretaris
en op de peuteropvang.

Inschrijven
U kunt uw peuter inschrijven middels het inschrijfformulier via de
website van Kinderopvang Schoonhoven.
Plaatsing geschiedt op volgorde van inschrijving, uitzonderingen
daargelaten.
De ouderbijdrage wordt maandelijks door ons automatisch
geïncasseerd.
Ook bieden wij uw peuter de mogelijkheid om de peuteropvang
extra dagdelen te bezoeken. Dit kan middels een mutatieformulier
via de website.
Voor verdere inlichtingen en vragen: administratie@stkos.nl

Centrum voor jeugd en gezin Bergambacht
http://www.cjgbergambacht.nl/
U kunt hier 24 uur per dag terecht met al uw vragen over opvoeden
en opgroeien. Of u nu zwanger bent of een puber in huis hebt.
Over elke leeftijdsfase kunt u op deze website algemene informatie
en tips vinden.

Contact
’t Hummeltje locatie adres
Prins Bernhardstraat 42, 2825 BE Berkenwoude
Telnr. 06-40183088
Psz-hummeltje@hotmail.com
Administratie en Kindplanning
Kinderopvang Schoonhoven
Marconiplein 1, 2871 JG Schoonhoven
0182-387474
info@stkos.nl
www.kinderopvangschoonhoven.nl
facebook: kinderopvang.schoonhoven

