PEUTEROPVANG

Wanneer kinderen de leeftijd van 2 of 2,5 jaar bereiken kan je als ouder ervoor kiezen om je
kind naar een peuteropvang te brengen. Het verschilt per gemeente vanaf welke leeftijd je
kind welkom is op de peuteropvang.
De peuteropvang is ontstaan als opstap naar de basisschool. In een groep van maximaal 15
kinderen leren de peuters om samen te spelen, te delen en om te gaan met andere
leeftijdsgenoten. Er zijn altijd 2 gediplomeerde leidsters aanwezig die actief bezig zijn met de
peuters. Ook werken zij volgens een pedagogisch beleidsplan, welke altijd op te vragen is bij
de peuteropvang van je keuze.

Voor wie is Peuteropvang bedoeld?
Alle kinderen tussen de 2 (of 2,5 jaar) en 4 jaar zijn welkom op de peuteropvang. De
peuteropvang is niet te verwarren met een kinderdagverblijf. Het is niet als een opvang of
crèche bedoeld, maar echt als een voorschool en de gelegenheid om als kind sociale
vaardigheden met andere kinderen op te doen. Voor ouders die dus gedurende de dag
werken, zal de peuteropvang moeilijk te combineren zijn aangezien het maar een ochtend of
middag is. Houd hier dus rekening mee wanneer je overweegt om je kind bij de
peuteropvang in te schrijven.

Werkwijze
Op de peuteropvang ligt de nadruk op het spelen met andere kinderen. Maar tegenwoordig
zijn veel peuterspeelzalen tevens voorscholen. De ontwikkeling van de taal en motoriek van
het kind is daar extra belangrijk. Door middel van kinderliedjes zingen, creatieve activiteiten
en handvaardigheid wordt er op een speelse manier gestimuleerd om een goede opstap te
geven voor de basisschool.
Bijna alle peuterspeelzalen werken met thema’s. Met deze thema’s proberen ze op een
speelse manier dingen bij te brengen. Zoals de jaargetijden, maar ook tradities als
feestdagen en dingen als het lichaam. Er worden dan knutselwerkjes gemaakt met als
thema, bijvoorbeeld de herfst. Vaak begint de leidster bij binnenkomst met een praatje in de
kring en zingt iedereen samen een liedje. Gedurende de ochtend of middag wordt er een
creatieve bezigheid gedaan over het betreffende thema; dus verven, kleien, tekenen. Ook
gaan de peuters halverwege gezamenlijk aan tafel om fruit te eten en wat te drinken.
Net als op de basisschool observeren de leidsters de kinderen en houden zij periodiek
ouderavonden/middagen om de ouders op te hoogte te houden van de voortgang van hun
kind. Dit is een goede manier om al op tijd te signaleren wanneer een kind bijvoorbeeld
moeite met iets heeft, of juist alles heel makkelijk op pakt.

Heb ik een indicatie nodig?
Nee, er is geen indicatie nodig.
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Wat is de eigen bijdrage?
De prijzen voor peuteropvang variëren per gemeente. Als uw peuter de opvang bezoekt,
bent u daarvoor een ouderbijdrage verschuldigd. De hoogte van uw inkomen is bepalend
voor het bedrag aan ouderbijdrage. In veel gevallen heb je als ouder recht op
kinderopvangtoeslag. U kunt dit nagaan op www.toeslagen.nl

Contactgegevens

Etten-Leur
Kober Groep
Telefoon: 076-5045600
Website: www.kober.nl
Smallsteps
Telefoon: 074-2405577
Website: www.smallsteps.nl
Het Toverbloempje
Telefoon: 06-15668925
Website: www.kinderdagverblijfhettoverbloempje.nl
Speelgroep Stampertje
Telefoon: 076-5326581
Website: www.speelgroepstampertje.nl

Zundert
Kober Groep
Telefoon: 076-5045600
Website: www.kober.nl
Het Toverbloempje
Telefoon: 076-5084919
Website: www.kinderdagverblijfhettoverbloempje.nl
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