PRAKTISCHE INFORMATIE
PEUTEROPVANG
VILLA POLSBROEK
Een warm nest vol liefde, uitdaging en plezier!

Voorwoord
Een wereld te ontdekken!
Als je kind twee is, staat het te trappelen om de wereld te verkennen. Er is zoveel te zien en te ontdekken. In onze peuteropvang krijgt je kind de kans om zijn of haar wereld te verruimen en nieuwe
ervaringen op te doen. Ook is het een goede voorbereiding op de basisschool. Spelenderwijs leert
je kind hoe het is om in een groep te functioneren en samen te spelen en te delen.
Je kind gaat binnenkort naar de peuteropvang. Een leuke, maar soms ook een spannende tijd voor
kind en ouders. De peuteropvang van Waardse Kids Kinderopvang biedt je peuter een superleuk
programma dat hem of haar ook nog eens goed voorbereidt op het basisonderwijs. Geef jij je kind
deze voorsprong mee? Op de basisschool kunnen ze precies zien welke kinderen al op de peuteropvang hebben gezeten: deze kinderen wennen makkelijker aan het schoolsysteem en kunnen al
in een groep te functioneren.
Via deze praktische informatiefolder geven wij je informatie over hoe het er bij ons op de peuteropvang in Polsbroek aan toe gaat.
Je kind is bij ons van harte welkom!!
Waardse Kids Kinderopvang
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Doel
Het doel van peuteropvang is dat een peuter zich in alle opzichten optimaal ontwikkelt en ontplooit. Wij zorgen daarbij voor een gezellige en aan peuters aangepaste omgeving. Het is daarbij
erg belangrijk dat de sfeer op de groep zorgt voor een groot gevoel van veiligheid en geborgenheid, omdat peuters hier nog erg veel behoefte aan hebben. Onze aanpak richt zich daarom
vooral op het aanbrengen van structuur in de dagelijkse bezigheden van je kind en het
stimuleren van sociale contacten met andere kinderen.
Dit doen we door de indeling van de ochtend en de middag telkens hetzelfde te houden en de
bezigheden af te stemmen op het niveau van de peuters. Door deze ontwikkeling langzaam op
te bouwen bereiden wij je kind voor op de overgang naar de basisschool. Bij ons kunnen peuters
vrij en samen spelen onder bevoegde leiding in een vertrouwde omgeving.
Het gevoel van samenzijn versterken we door gezamenlijk feestjes te vieren zoals verjaardagen,
Sinterklaas, Kerstmis, etc. Ook zingen we samen, doen we kringspelletjes en ruimen we samen
op. Natuurlijk allemaal op een speelse en leerzame manier!
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Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE)
VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) is voor peuters en kleuters met een taal- of onderwijsachterstand of een achterstand op sociaal-emotioneel vlak. Het is een aanvulling van 8 uur op
de twee reguliere dagdelen op de peuteropvang. VVE is bedoeld om kinderen op een speelse
manier hun achterstand te laten inhalen, voordat ze aan de basisschool beginnen. Een indicatie
voor VVE krijg je van de jeugdverpleegkundige of jeugdarts van het consultatiebureau. De extra
vve-uren worden volledig betaald door de gemeente.

Taalstimulering programma Puk en Ko

Wij maken in Polsbroek gebruik van het VVE-programma ‘Puk en Ko’. Puk speelt een belangrijke
rol in het peuteropvangprogramma. Via Puk betrekken we de kinderen bij een activiteit. Puk is
het speelkameraadje van de kinderen, hij is één van hen. Hij maakt dezelfde dingen mee en leeft
in een voor de kinderen herkenbare wereld. Je kind kan zich met Puk identificeren.
Samen met Puk leggen we een basis voor de Nederlandse taal zodat de peuters met een redelijke taalvaardigheid aan het basisonderwijs kunnen beginnen. De nadruk ligt vooral bij de
taalvaardigheid op het spreken, luisteren en op de uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast
besteedt Puk aandacht aan de ontwikkeling van sociaal communicatieve vaardigheden en aan
de beginnende rekenontwikkeling.

Puk gaat ook logeren bij de peuters thuis. Hij heeft een rugzakje waar een pyjama in zit. Er hoort
ook een schriftje bij waarin je samen met je kind die dingen kan opschrijven die het kind samen
met Puk heeft gedaan. Als je kind Puk mee naar huis krijgt, is het de bedoeling dat Puk een week
later weer terugkomt op de speelzaal. Wij praten dan met je kind op de speelzaal over de logeerpartij en wat ze allemaal gedaan en beleefd hebben samen.
Je zult begrijpen dat we zonder jouw hulp hiermee niet ver komen en vertrouwen dan ook op je
medewerking. We garanderen dat jij en je kind een leuke tijd krijgen, samen met Puk!
Heb je nog vragen of wil je meer weten over Puk, schroom dan niet en vraag het aan de
pedagogisch medewerkers.
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Locatie en praktische info
De peuteropvang biedt plaats aan kinderen in de leeftijd van 2 jaar tot 4 jaar. De groepen worden
dagelijks begeleid door gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Tijdens de schoolvakanties
zijn we gesloten, evenals op officiële feestdagen.

Peuteropvang Villa Polsbroek - de Broekies		

Vrijheer de Graeffweg 22
3415 PF Polsbroek
0182-309356

Groepsgrootte
We werken per ochtend met 1 groep van maximaal 16 kinderen.
Haal en breng tijden
Brengen tussen 08:45 uur en 9.00 uur. Halen tussen 12.45 uur en 13.00 uur.
Openingstijden
We zijn vijf ochtenden per week geopend van 08.45 tot 13.00 uur, inclusief een lunch voor je
peuter. Je kind komt zes uur verdeeld over twee ochtenden.

Overig

Een aantal weken voordat je kind komt, nemen de pedagogisch medewerkers contact met je op
om een intake te plannen. Als je dat fijn vindt, kan je kind op een keertje van 9.00u tot 10.00u
komen wennen voordat hij/zij wekelijks naar de peuteropvang komt.
• Als je kind nog niet zindelijk is, geef dan een luier en lotiondoekjes mee in een tas, met voorop de naam van je kind.
• We vragen je ook de jas van je kind te voorzien van zijn/haar naam en deze bij binnenkomst
op te hangen aan de kapstok.
• Bij aankomst kun je je kind overdragen aan de pedagogisch medewerkers. We vragen je duidelijk afscheid te nemen. Zo voorkom je dat je kind zich plotseling realiseert dat papa en/of
mama niet meer aanwezig is.
• Mocht het gebeuren dat iemand anders je kind ophaalt, dan willen we dit graag vooraf
weten.
• Wil je erop letten dat je kind het terrein niet verlaat voordat je zelf zover bent. Sluit ook het
hek en/of de deur goed zodat andere kinderen niet weg kunnen lopen.

Afmelden

Als je kind een dag niet naar de peuteropvang komt, geef dit dan telefonisch door aan de pedagogisch medewerkers.

Ziek?

Als je kind ziek is en niet kan komen, geef dat dan voor aanvang van de opvang door. Is er bij je
kind een besmettelijke ziekte geconstateerd, dan moet je dit altijd melden aan de pedagogisch
medewerkers van de groep, ook als je kind op die dag niet op de opvang komt.
Weten wanneer je kind wel of niet mag komen op de opvang en voor meer informatie over diverse kinderziekten, verwijzen wij je naar de ‘brochure kinderziekten en de kinderopvang’. Deze vind
je op de website.

Eten en drinken

Op de peuteropvang hebben we een eet- en drinkmoment. We vragen je altijd iets te drinken
(geen priklimonade) mee te geven in een goed sluitende beker voorzien van de naam van je kind.
Van ons krijgen de kinderen een cracker.

Kleding

Doe je kind makkelijke en wasbare kleding aan. Voor ongelukjes is er reserve kleding aanwezig
op de peuteropvang.

Verjaardagen

We vinden het belangrijk om de verjaardag van je kind te vieren. Hij/zij staat dan even flink in
de belangstelling. Wil je je kind laten trakteren? Hou de traktatie eenvoudig en afgestemd op de
leeftijd van de kinderen. En kies zo min mogelijk voor zoetigheid. Wij vinden lolly’s en kauwgom
geen goede traktatie voor peuters.

Programma

Na binnenkomst gaat je peuter lekker spelen. Hij of zij kan kiezen om te spelen met loopauto’s,
glijden en klimmen of spelen in de poppenhoek. Ook liggen er allerlei materialen op tafel zoals
kleien, puzzelen, kralen rijgen, enz. Dan is er ook nog de knutseltafel. Daaraan mag je kind een
leuk knutselwerkje doen. Bijvoorbeeld iets verven, plakken of tekenen. We kiezen hiervoor aansprekende seizoensgebonden thema’s uit. Halverwege de ochtend drinken we gezamenlijk wat
en eten we een cracker. Hierna is er tijd voor een liedje, verhaaltje of kringspelletje. Als het weer
het toelaat spelen we lekker buiten.

Ouderbetrokkenheid

Op de peuteropvang vinden ieder jaar terugkerende activiteiten plaats. Bijvoorbeeld het paasfeest, (na)zomerfeest, sinterklaasfeest en kerstfeest. Bij de organisatie van deze activiteiten
krijgen we hulp van de ouderwerkgroep. Deze groep bestaat uit enthousiaste ouders die samen
met de pedagogisch medewerkers de activiteiten organiseren. Vind je het leuk om meer bij de
peuteropvang betrokken te zijn, geef je dan op als hulpouder!
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Informatie over de ontwikkeling van je kind
Observatielijst

De eerste levensjaren zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. De peuteropvang
wil er graag aan bijdragen dat de ontwikkeling van jouw kind goed verloopt. Om zijn/haar ontwikkeling goed te kunnen volgen, vullen wij ieder half jaar een observatielijst in. Voordat je kind
naar de basisschool gaat, nemen we de uitkomsten met je door. Deze observatielijst geven we,
als je daar mee instemt, op de basisschool af. Naast deze observatielijst vullen we een overdrachtskaart in en sturen we die (door jou ondertekend) ook naar de basisschool.

Dagelijkse gesprekjes

Bij het brengen en halen van je kind kun je met de pedagogisch medewerkers praten over de
dagelijkse gang van zaken. Wij verwachten dat je belangrijke veranderingen met betrekking tot
het kind aan de pedagogisch medewerkers doorgeeft, bijvoorbeeld over zindelijkheid, het eten,
het drinken of het slapen. Wanneer je het kind weer ophaalt zal de pedagogisch medewerker je
op de hoogte brengen van hoe het met het kind is gegaan.

Tien minuten gesprek

Eén keer per jaar vinden er 10-minuten gesprekken plaats. VVE-ouders krijgen hiervoor twee
keer per jaar een uitnodiging.
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Communicatie
Graag houden wij je op de hoogte van de ontwikkelingen op de peuteropvang van de Waardse
Kids Kinderopvang. Dit doen wij op verschillende manieren:

Nieuwsbrief Kinderopvang

Een aantal keer per jaar verschijnt de nieuwsbrief voor ouders. Hierin staan mededelingen die
van belang zijn voor jou als ouder/verzorger. Hiermee houden wij je op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Waardse Kids Kinder- en peuteropvang. Je ontvangt de nieuwsbrief via e-mail.
Ook is hij te vinden op de website.

Nieuwsbrief Peuteropvang

Peuteropvang Polsbroek heeft ook een eigen nieuwsbrief die maandelijks verschijnt. Hierin lees
je de activiteiten die we bij het thema van die maand in het programma Puk & Ko behandelen.
Ook deze nieuwsbrief ontvang je per mail.

Website

Op onze website kun je nog meer informatie vinden over onze opvang. Achter het ouderportaal
dat beschermd is met een wachtwoord, vind je alle foto’s die op de groepen worden gemaakt.
Op het intakeformulier vragen we je toestemming voor het plaatsen van foto’s van jouw kind(eren) op het ouderportaal.

Facebook

Ook zijn we te vinden op social media. Via onze Facebookpagina
www.facebook.com\waardsekidskinderopvang houden wij je op de hoogte van medianieuws,
evenementen en andere wetenswaardigheden. Op het intakeformulier vragen we ook je toestemming voor het plaatsen van foto’s van jouw kind(eren) op Facebook.
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Verantwoordelijkheid en verzekeringen
Verantwoordelijkheid

Als ouder ben je verantwoordelijk voor je kind zolang je nog bij je kind bent. Zowel tijdens het
brengen als het halen. Zodra je weggaat is de pedagogisch medewerker verantwoordelijk.

Verzekering

Als ouder ben je verantwoordelijk voor de schade die je kind veroorzaakt. Stichting Waardse Kids
Kinderopvang heeft voor alle kinderen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten.

Klachtenreglement
Kinderopvang is mensenwerk. En waar mensen werken, kan wel eens iets misgaan. Het kan
dus gebeuren dat je – als klant van Waardse Kids Kinderopvang – ergens ontevreden over bent.
Onze klachtenprocedure zorgt voor een zorgvuldige afhandeling van je klacht. Als klant heb je
het recht een klacht in te dienen. Wij hopen dat je je ontevredenheid direct bij ons neerlegt. Wij
zullen er alles aan doen om je klacht naar tevredenheid op te lossen. Je feedback gebruiken we
vervolgens om onszelf te verbeteren.

Hoe dien je een klacht in?

Wanneer je een klacht bij Waardse Kids Kinderopvang hebt ingediend, handelen we conform ons
Klachtreglement. Voor het indienen van een klacht kun je gebruik maken van het klachtenformulier.

Niet tevreden met onze klachtafhandeling?

Mocht interne klachtenprocedure en klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat het je vrij je voor informatie, advies en mediation te wenden tot het Klachtenloket
Kinderopvang gevestigd in Den Haag: www.klachtenloket-kinderopvang.nl. Je kunt er ook voor
kiezen om het geschil in te dienen bij de Geschillencommissie: www.degeschillencommissie.nl.
Hier is ook het reglement van de Geschillencommissie Kinderopvang te vinden.
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Tot slot
Veel informatie kun je ook terugvinden op onze website. Mis je in deze brochure nog informatie
of denk je dat bepaalde onderwerpen meer aandacht verdienen, laat ons dit dan weten.
Je kunt de medewerkers van het Centraal Bureau telefonisch bereiken op werkdagen tussen 8.30
en 12.00 uur op 0182 - 387474. Of stel je vraag per e-mail: info@waardsekids.nl.
We staan je graag te woord!
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Stichting Waardse Kids Kinderopvang
Centraal Bureau

Bezoekadres: Bergambachterstraat 11, 2871 JC Schoonhoven
Postadres: Marconiplein 1, 2871 JG Schoonhoven
T: 0182 - 387474
info@waardsekids.nl
www.waardsekids.nl
www.facebook.com/waardsekidskinderopvang
www.instagram.com/waardsekidskinderopvang

Locaties
Kinderdagopvang

Villa Eigen-Wijs - Marconiplein 1, Schoonhoven
Villa Kakel-Bont - Merellaan 3, Schoonhoven

Kinderdagopvang & peuteropvang

Villa Polsbroek - Vrijheer de Graeffweg 22, Polsbroek

Peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal)

Kleinduimpje - Bloemengaarde 39, Bergambacht
Berkenwoude - Prins Bernhardstraat 42, Berkenwoude
Polderrijk - Koninginneweg 3, Lekkerkerk
Bambini - IJsseldijk Noord 210, Ouderkerk a/d IJssel
Humpie Dumpie - Karekiethof 11, Ouderkerk a/d IJssel
De Graspiepers - Merellaan 3, Schoonhoven
Jodokus - Tinbergenlaan 40, Schoonhoven
Zaza - Marconiplein 1, Schoonhoven
De Violiertjes - Waterviolier 26, Schoonhoven

BSO

Villa Polsbroek - Hr. W. van Egmondstraat 1, Polsbroek
Villa Eigen-Wijs - Marconiplein 1, Schoonhoven
Villa Kakel-Bont - Merellaan 3, Schoonhoven
Villa Waterviolier - Waterviolier 26, Schoonhoven
Sport-BSO Schoonhoven - Nieuwe Singel 41, Schoonhoven
Sport-BSO De Waard - Meidoornstraat 7, Bergambacht

Speelotheek - speelgoeduitleen | speelochtend
Leentje Beer - Tinbergenlaan 40, Schoonhoven

