SAMEN SPELEN EN ONTWIKKELEN
LEUK EN BELANGRIJK!

Is uw kind tussen de 2 en 4 jaar?
Maak dan gebruik van peuteropvang!
De peuteropvang is een leuke en leerzame plek
waar uw kind onder deskundige begeleiding heerlijk
kan spelen. Zo helpt u de ontwikkeling van uw kind te
stimuleren. En het mooie is: spelenderwijs wordt uw kind
voorbereid op het basisonderwijs. Een goede start!

Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag? Bijvoorbeeld
omdat u eenverdiener bent. Dan kunt u van de gemeente een bijdrage
in de kosten krijgen. Zo kunnen alle peuters profiteren van de voordelen
van peuteropvang.

Wist u dat peuteropvang heel veel voordelen heeft voor uw kind?
En ze vinden het nog leuk ook!
1. S
 amen spelen,
samen delen
Op de peuteropvang krijgen
kinderen de mogelijkheid om
sociale ervaringen en vaardigheden op te doen, zoals
vriendschappen opbouwen,
samen spelen en delen, rekening houden met anderen en
kennismaken met verschillende
normen en waarden.
2. Alle apen apen apen na
Kinderen leren spelenderwijs
van en met elkaar. Ze zijn
meer geneigd andere kinderen
na te doen dan volwassenen.
Op de peuteropvang zien peuters anderen op het potje gaan,
zichzelf aankleden of netjes
aan tafel zitten. En dat gaan
ze dan zelf ook doen!

3. Babbelen & Tellen
Voorlezen, liedjes zingen, vertellen wat je op je brood wilt,
spelletjes doen en met elkaar
spelen: al deze activiteiten
bevorderen de taalontwikkeling. Buiten leren ze van de
natuur, in liedjes de dagen
van de week, knutselthema’s
maken kinderen bewust van
de seizoenen of feestdagen en
door spelletjes te doen leren ze
tellen. Een prima voorbereiding
op de basisschool dus!
4. Lekker bewegen
Bewegen en buiten spelen
zijn een belangrijk onderdeel
van de dag. Gezond, leuk en
goed voor de motoriek. Er zijn
voldoende sportieve materialen
en er is altijd een plek om je
lekker uit te leven: een speelplein, sportveld of gymzaal.

5. Uit de kunst!
In de peuteropvang kunnen
kinderen heerlijk creatief bezig
zijn: muziek, tekenen, knutselen
of dansen, de mogelijkheden
zijn eindeloos. Er zijn allerlei
materialen aanwezig waarmee
ze kunnen experimenteren om
de kunstenaar in zichzelf te
ontdekken.
6. De wereld is mooi
Door peuteropvang leren
kinderen dat er nog een
andere omgeving is dan thuis.
Het is belangrijk dat ze beseffen dat de wereld groter is.
Kinderen die gewend zijn aan
kinderopvang en zich veilig en
vertrouwd voelen op die plek,
bouwen veel zelfvertrouwen
op. Ze durven op ontdekking
te gaan.

En wat vinden ouders?
Virginie, moeder van Quirijn (3 jaar):
“Quirijn heeft soms moeite met afscheid
nemen als we hem naar de peuteropvang in
Beusichem brengen. Maar zodra ik de deur
uit ben, is hij me vergeten. En als ik hem kom
ophalen, is hij altijd hartstikke vrolijk. Ze
leren delen en voor zichzelf opkomen, zelf
hun jas en schoenen aandoen. Ook krijgen
ze taakjes. Zo worden ze spelenderwijs
voorbereid op de basisschool.”
Bianca, moeder van Julia (3), Eva (2) en
Thomas (1): “Julia vindt het hartstikke leuk
op de peuterspeelgroep.Van nature is ze een
beetje verlegen, wat voor ons reden was om
haar naar de peuteropvang in Lienden te
laten gaan. Sindsdien is ze veel vrijer.
Daardoor wordt de overgang naar de
basisschool minder groot. En niet alleen
voor haar, maar ook voor mij!”
Maaike, moeder van Jurre (5 jaar), Hidde
(3 jaar) en Silke (4 maanden): “Ik laat ze met
een gerust hart achter bij de peuterspeelgroep. Ze voelen zich daar veilig en krijgen
alle ruimte om zich te ontwikkelen. Ook
vinden ze het hartstikke leuk: er zijn
vriendjes en vriendinnetjes, ze leren
om te gaan met leeftijdsgenoten
en ze spelen veel buiten.

Bijkomend voordeel is dat Jurre
al wat kinderen kende toen hij naar de
basisschool ging.”
Voor- en Vroegschoolse Educatie voor
extra ondersteuning
Voor kinderen die extra aandacht kunnen
gebruiken bij hun (taal)ontwikkeling, is het erg
belangrijk om naar de peuteropvang te gaan.
In de gemeente Buren zijn er verschillende
locaties die deze extra aandacht aan peuters
geven. Deze locaties werken met een speciaal
VVE-programma. We noemen dit Voor- en
Vroegschoolse Educatie. Het consultatiebureau beslist of een peuter in aanmerking
komt voor VVE.
Goed voorbereid naar de basisschool
De peuteropvang werkt samen met het
consultatiebureau en het basisonderwijs.
Met de consultatiebureaus omdat de
jeugdverpleegkundigen de VVE-indicatie
afgeven. Samenwerking met het basis
onderwijs zorgt ervoor dat de
overstap van de peuteropvang
naar groep 1 zo soepel
mogelijk verloopt
voor uw
kind.

Wat kost peuteropvang?
De kosten voor peuteropvang zijn afhankelijk van uw situatie. Werkt of studeert u allebei?
Dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. De hoogte hiervan is
afhankelijk van uw inkomen. Op www.toeslagen.nl kunt u zien of u recht heeft op
kinderopvangtoeslag.
Als u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, dan kunt u een bijdrage in de kosten
krijgen van de gemeente. Hiervoor heeft u een inkomensverklaring nodig van de belastingdienst. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.Voor meer informatie over
de precieze kosten van de peuteropvang kunt u contact opnemen met één van de aanbieders
van kinderopvang.
Heeft u een verwijzing van het consultatiebureau voor Voor- en Vroegschoolse Educatie? Dan
kan uw peuter maximaal 12 uur per week naar de peuteropvang.Voor twee dagdelen betaalt u
een inkomensafhankelijke bijdrage. Net als bij peuteropvang. Het derde deel (4-6 uur per week)
betaalt de gemeente. Dat is gratis voor u!
Hoe werkt het?
U kunt uw kind rechtstreeks bij een aanbieder van peuteropvang inschrijven. Zij
informeren u over de bijdrage van de gemeente. Hiernaast vindt u een
overzicht van alle peuteropvanglocaties in onze gemeente.
Nieuwsgierig geworden?
Vraagt u zich af hoe het er op een peuterspeelgroep of
kinderdagverblijf aan toe gaat? Wilt u weten wat
peuteropvang voor uw kind kan betekenen?
Neem dan contact op met het
consultatiebureau of een van de
peuteropvangorganisaties.
Zij helpen u graag
verder.
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Colofon

Kinderopvang Rivierenland
T. 0345 - 57 14 59
E. info@krbv.nl
I. www.kinderopvangrivierenland.nl
Beusichem en Buren
Kinderopvang SKLM
T. 0344 - 60 30 87
E. info@sklm.nl
I. www.sklm.nl
Ingen, Maurik, Lienden en Kerk-Avezaath
Peuterspeelgroep Heisa Hop
T. 0344 - 60 63 95
E. info@heisahop.nl
I. www.heisahop.nl
Lienden
Peuterspeelgroep De Blokkendoos
T. 06 - 19 73 29 28
E. bestuur@deblokkendooszoelen.nl
I. www.deblokkendooszoelen.nl
Zoelen
Kinderdagverblijf Buitenpret
T. 0345 - 502 536
E. info@kinderdagverblijfbuitenpret.nl
I. www.kinderdagverblijfbuitenpret.nl
Rijswijk, Beusichem, Buren en Zoelmond
Villa Kakelbont Kinderopvang
T. 0344 - 62 66 51
I. www.villakakelbont.nl
Lienden
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