
 

 

 

 

Informatiebrochure   

Peuteropvang De Kinderkamer 

 

 

Enk 20b, Vuren 

0183-630087 

 

Kantoor: 
Mildijk 109 – 4214 DR Vuren – Tel. 0183 66 13 48 



 

Hartelijk welkom bij Peuteropvang De Kinderkamer! 

Algemene informatie 

Via deze informatiebrochure willen we u graag wat meer vertellen over het reilen en 

zeilen op onze peuteropvang. Peuteropvang De Kinderkamer in Vuren, behorend bij 

Kinderopvang Lingewaal BV,  (De Kinderkamer) biedt verantwoord 

peuteropvangwerk, verzorging en opvoeding aan kinderen in de leeftijd van twee jaar 

tot het tijdstip waarop de kinderen kunnen gaan deelnemen aan het basisonderwijs. 

We leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen door ons 

activiteitenprogramma, ons pedagogisch handelen, onze observaties en registraties 

en voldoen geheel aan de wet- en regelgeving ten aanzien van peuteropvangwerk. 

De peuters kunnen bij ons naar hartelust met leeftijdgenootjes spelen in de groep. 

Spelen, gewoon ontspannen plezier hebben, torens bouwen, met auto’s racen,  een 

pop verzorgen, speelgoed delen en speelgoed opruimen. Al dit spel is belangrijk voor 

de totale ontwikkeling van uw peuter. Het leert zijn/haar omgeving kennen, 

problemen op te lossen en hoe van alles werkt. Door het samenspelen krijgt de 

peuter inzicht in zijn eigen emoties maar ook in die van anderen. De peuters krijgen 

de gelegenheid om te spelen met materialen en technieken waar thuis niet altijd de 

gelegenheid voor is.  

Kortom, De Kinderkamer is ook voor uw peuter onmisbaar!   

 

Openingstijden 

De peuteropvang is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van  

8.30 uur tot 12.00 uur. Er is sprake van één verticale groep kinderen in de leeftijd van 

twee en drie jaar. Er zijn maximaal 14 peuters gelijktijdig aanwezig welke begeleid 

worden door twee beroepskrachten. 

Brengen: Van 8.30 tot 8.45 uur inloopkwartier met ouder(s) 

Halen: Ophalen van de peuters. Wij komen om ongeveer 11.50 uur naar buiten met 

alle kinderen.  

We vragen u vriendelijk of u zich aan deze tijden wilt houden zodat het team de 

ochtend goed kan voorbereiden en na afloop nog kan opruimen. 

De vakantie van de peuteropvang loopt gelijktijdig met de vakanties van het 

basisonderwijs in Vuren. De scholen volgen grotendeels de vakanties van Midden 

Nederland, zoals die jaarlijks worden aangegeven door de overheid. Wij zullen u 

periodiek over de komende sluitingsdagen informeren. 

 



 

Ons team bestaat uit: 

Ella van Horssen, pedagogisch medewerker 

Annemarie de Graaff, pedagogisch medewerker 

De Kinderkamer heeft voor haar werkzame personen, alsmede voor de kinderen, een 

W.A-verzekering afgesloten en een ongevallenverzekering.  

Naast spelen en ontmoeten wordt expliciet aandacht besteed aan de sociaal-

emotionele ontwikkeling en het signaleren van eventuele taal- en 

ontwikkelingsachterstanden. Ook wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van 

creativiteit, de zintuigen, de motoriek en de cognitieve ontwikkeling.  

Bij Peuteropvang Vuren werken wij met twee beroepskrachten op de groep en 

bieden we naast bovenstaande punten ook ondersteuning bij eventuele 

ontwikkelingsachterstanden en werken we nog specifieker aan de voorbereiding op 

de basisschool middels het Voor- en Vroegschoolse educatieprogramma Piramide.  

Wanneer er op de groep een stagiaire aanwezig is, wordt deze stagiaire altijd 

boventallig ingezet. Terwijl deze studenten leren hoe het in de praktijk werkt  

ondersteunen zij de pedagogisch medewerker op de groep. 

Alle beroepskrachten binnen De Kinderkamer hebben een opleiding op minimaal 

niveau 3, Pedagogisch werk, of een opleiding hieraan gelijk. Deze beroepskrachten 

zijn ook het aanspreekpunt voor ouders. Alle beroepskrachten en stagiaires hebben 

voor aanvang een Verklaring omtrent Gedrag overlegd en onze  voertaal is 

Nederlands. 

Onze intern begeleider biedt iedere week ook extra hulp op de groep.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hoe verloopt een peuteropvangochtend? 

Het dagritme 

Een peuter heeft graag structuur in de dag, zodat hij/zij weet wat er staat te 

gebeuren. Dit geeft de peuter een veilig gevoel. Vandaar ook dat we in de 

peuteropvang een aantal activiteiten dagelijks laten terugkeren. Een gemiddelde 

ochtend verloopt als volgt: 

8.30 uur: Inloopkwartier:  

De peuter kiest, samen met degene die het kind  

heeft gebracht, een puzzel uit de kast of een boekje uit de 

boekenhoek. 

8.45 uur: Het opruimliedje klinkt dus we gaan zwaaien naar ouders die er wellicht 

nog zijn. Op deze manier is het duidelijk voor de kinderen dat we de 

dag gaan beginnen.  

Daarna gaan we het Goedemorgen-liedje zingen, namen lezen en 

taken verdelen. Om de beurt mogen de kinderen helpen bij het 

tussendoortje en de limonadebekers uitdelen (‘de bakker’). Ook 

bekijken we in de kring wie er aan de beurt is om iets te 

knutselen/kleuren voor een verjaardag e.d.  

9.00 uur: Aan de wand hangen dagritmekaarten. De kaarten ondersteunen de 

kinderen bij wat we gaan doen op deze ochtend en maakt de ochtend 

inzichtelijk voor uw kind.  

 Elke peuter mag in de kring kiezen waar hij/zij mee willen spelen. De 

pedagogisch medewerker stuurt dit zo nodig bij. De kinderen kunnen 

kiezen uit de bouwhoek, de huishoek, de lees/luisterhoek, de glijbaan, 

de zand/watertafel, verven, kleien et cetera. 

 Gezamenlijk maken we ook muziek, spelen we een gezelschapsspel of 

zorgen we voor voldoende beweging, ook binnen. 

 

 

 

 

 



10.00 uur: We gaan opruimen, we gaan opruimen. Zet het waar het 

hoort, de spullen soort bij soort. We gaan opruimen, we gaan opruimen. 

Ruim de boel maar op! 

 Iedereen helpt mee en komt in de kring voor het tussendoortje. 

Wanneer er een kind jarig is, vieren we het feestje ook in de kring. 

 Al naar gelang het thema wat we op dat moment hebben, is het nu ook 

tijd voor een (groeps)activiteit aan de hand van Piramide om het thema 

duidelijk te maken. Dit kan een liedje zingen of een boekje lezen, zijn.  

 Na de kring is het tijd voor de tijd voor de toiletronde. Om de beurt 

mogen de kinderen gaan plassen of wordt hun luier verschoond. 

Uiteraard leren wij de peuters ook om de handen te wassen na het 

plassen. 

 

10.30 uur: We vinden het belangrijk om iedere ochtend met de peuters buiten te 

spelen. Vanwege het  weer kan dit echter niet altijd. We hopen dat u uw 

kind kleedt op het weer zodat we, ook als het koud of nat is, even naar 

buiten kunnen. We beschikken over een mooie buitenspeelplaats en uit 

de schuur halen we ballen, fietsjes, kruiwagens e.d. zodat we lekker 

kunnen bewegen. Ook behoort een wandeling maken in de buurt tot de 

mogelijkheden of spelen in de speeltuin.  

 

 

 

 

 

11.30 uur: Na het opruimen praten we in de kring nog even na, lezen nog 

bijvoorbeeld even een boekje en zingen: 

 Dag dag allemaal, dag dag allemaal. Het spelen is alweer 

voorbij. Dag dag allemaal, tot de volgende keer. Ja, dan zien we elkaar 

wel weer! 

11.50- 12.00 uur: Ophalen van uw kind. U kunt uw kind buiten op het plein ophalen. 

Bij slecht weer zal dit uiteraard binnen zijn.                                       

Denkt u bij het ophalen van uw peuter ook even aan het leeghalen van 

het bakje van uw kind. Er kan post in zitten of een gevonden eigendom 

van uw kind!  



Waar laat ik…..? 

De jas van uw peuter kunt u bij binnenkomst in de garderobe ophangen bij het 
naamkaartje van uw kind. Een naam in de jas waarderen wij zeer. 

Uw kind heeft in de garderobe een eigen bakje waarin persoonlijke eigendommen 
gelegd mogen worden zoals een knuffel. Liever geen ander eigen speelgoed 
meebrengen.  

 

 

 

 

 

 

 

Het laatje is ook bedoeld om de schoenen van uw peuter in te zetten. Wilt u 
pantoffels aan uw peuter meegeven zodat uw kind lekker zonder schoenen kan 
spelen? De pantoffels mogen in het bakje blijven of wanneer u dat wenst, steeds 
mee naar huis. 

In het bakje vindt u ook een nieuwsbrief of andere berichten van het team.  

Wilt u bij het brengen, een eventuele kinderwagen in de garderobe laten en niet 
meenemen in de groep. Zo voorkomen we gevaarlijke situaties in het lokaal. 

We vinden het belangrijk dat er voldoende en passend speelmateriaal aanwezig is in 

de binnen- en buitenruimte.  Hier zorgen we dan ook voor.  

Binnen hebben we 65 m2 tot onze beschikking en onze buitenruimte is meer dan 100 

m2. Niet altijd kunnen we spullen die (groot)ouders ons soms aanbieden, gebruiken 

op de groep omdat we bij de inrichting moeten letten op risico’s qua veiligheid en 

gezondheid, die we jaarlijks inventariseren. Ook hebben we niet zoveel opslagruimte. 

We hopen op uw begrip hiervoor. 

 

Blijft u alstublieft wel, met mate, voor ons keukenrollen, boterkuipjes, eierdozen en 

dat soort kosteloos materiaal verzamelen. Wij kunnen daar weer heerlijk mee 

knutselen met de kinderen! U mag dit materiaal afgeven bij de groepsleiding. 

 

 

 



Hoe verloopt het wennen?  

U mag er vanuit gaan dat wanneer uw peuter komt wennen, wij alle zorg en 

aandacht hiervoor hebben. Soms is het afscheid even moeilijk, belt u dan gerust 

even gedurende de ochtend om te informeren hoe het gaat.  

Maakt u het afscheid niet onnodig lang. We zwaaien graag met uw kind even bij het 

raam. Dat is voor een peuter heel duidelijk.  

Wanneer er een bijzondere gebeurtenis is geweest, waardoor uw kind anders zou 

kunnen reageren in de groep, wilt u dit dan ook aan ons melden?  

Uw informatie is bij ons in vertrouwde handen. Wanneer u uw kind niet zelf komt 

halen, geeft u dan bij ons aan wie uw kind dan komt ophalen. Uw kind wordt niet aan 

anderen meegegeven zonder een afspraak hierover.  

 

Moet ik zelf een tussendoortje meegeven? 

De peuters krijgen vanuit De Kinderkamer een cracker of fruit met aanmaaklimonade. 

Op deze manier stimuleren wij de kinderen gezond te eten. 

Mocht het nodig zijn, vanwege een allergie, kunt u zelf iets te drinken en/of een 

tussendoortje meegeven.  

 

 

 

 

 

Mag mijn kind iets maken voor een jarige in het gezin? 

Voor papa / mamma die jarig is, maken we een leuk knutselwerkje met uw kind. Voor 

opa / oma / broer / zus maken we een tekening. Op de groep ligt een kalender. We 

willen u vragen om alle verjaardagen van het gezin aan het begin van het schooljaar 

alvast te noteren dan kunnen we alvast iets in het vooruit maken.  

Wanneer uw kind zelf jarig is, geldt ons traktatiebeleid. Dit document krijgen alle 

ouders bij aanvang van de peuteropvang- tijd uitgereikt. 

 

 

 

 



Toilet- en verschoningsronde 

Als uw kind nog een luier draagt, zullen wij uw kind verschonen. Wanneer u thuis aan 

de gang gaat met zindelijkheidstraining, geeft u dit dan door aan de pedagogisch 

medewerkers op de groep. Zij zullen dan ook op de peuteropvang hierbij aansluiten. 

Geeft u uw kind bij de zindelijkheidstraining een luierbroekje aan? Dat 

vergemakkelijkt de zelfstandigheid van uw peuter.  

De peuteropvang heeft reservekleding in huis in allerlei soorten en maten. Dit is voor 

als uw peuter bijvoorbeeld in de modder is gevallen. In het bakje van uw kind kunt u 

reservekleding vanuit thuis, kwijt. Geeft u uw peuter niet te mooie kleding aan? We 

hopen dat het niet erg is als uw kind vies wordt bij een activiteit.  

 

 

 

 

 

 

Bijna 4 jaar 

Ook de overgang naar de basisschool proberen we zo geleidelijk mogelijk te laten 

verlopen. Uw kind is al gewend een paar keer per week in een andere omgeving te 

zijn en is ook al gewend aan activiteiten zoals de kring, spelen in hoeken e.d., iets 

wat straks op de basisschool ook aan de orde zal gaan komen. Met de basisscholen 

in Vuren is afgesproken om het wennen op school niet te vroeg van te voren te 

plannen.  

Het wennen op school kunt u met de leerkracht afspreken op de dagen dat uw kind 

niet naar de peuteropvang komt. Uw kind bouwt zo ‘het van zijn huis’ op naar meer 

ochtenden in de week en blijft de structuur van de peuteropvang-ochtenden 

behouden. Er is een schriftelijke overdracht naar school bij het naar school gaan, 

vanuit de peuteropvang. U krijgt hier zelf ook inzage in.  

 

 

 

 

 



Hoe werkt het leerlingvolgsysteem? 

We hanteren een peutervolgsysteem welke aansluit op beide basisscholen in Vuren. 

Zo vullen we de Peuterobservatielijst in om onze observaties te kunnen registreren.  

We kijken dan o.a. naar weerbaarheid van uw kind, zijn/haar welbevinden en 

spelgedrag.  

De pedagogisch medewerker observeert tijdens het spelen en biedt de peuters 

ondersteuning bij het ontwikkelen van kleurbegrip, tellen, motoriek, woordenschat 

e.d. Ook mag een driejarige peuter, twee keer in het jaar, individueel en als opstapje 

naar de basisschool, plaatjes aanwijzen m.b.t. Cito Taal en Rekenen waarbij we 

registreren hoever het kind is in zijn/haar ontwikkeling. 

We signaleren of uw kind qua kleurherkenning, tellen, vergelijken e.d. de doelen van 

de activiteiten heeft opgepikt. Wanneer uw kind extra hulp nodig heeft op een 

bepaald gebied, zullen we dit uiteraard met u als ouders communiceren. Wanneer u 

zelf vragen heeft omtrent de ontwikkeling van uw kind, kunt u altijd bij ons 

aankloppen. We kennen de aanbieders van zorg in de regio waar we u eventueel 

naar door kunnen verwijzen. Tevens werken wij samen met het Centrum voor Jeugd 

en Gezin in Lingewaal.  

 

 

 

 

 

 

Wat houdt het pedagogisch beleid in? 

Binnen onze organisatie maken wij ons sterk voor een goede pedagogische 

werkwijze, welke is vastgelegd in ons pedagogisch beleid.  

We zetten ons in om de emotionele veiligheid van de kinderen te waarborgen, de 

ontwikkeling van de persoonlijke- en de sociale competentie van kinderen te 

bevorderen en dragen normen en waarden over aan de kinderen.  

De peuters ondersteunen we bij ‘Ik wil het zelf doen’ en we ondersteunen hun spelen 

en leren. We werken samen met de ouders, bijvoorbeeld bij het zindelijk worden en 

bij de zelfredzaamheid. 

Ons pedagogisch beleidsplan hangt, ter inzage in de garderobe.  

 



Wat kan ik als ouder betekenen voor de peuterspeelzaal? 

De betrokkenheid en mening van ouders is gewenst. Onze oudercommissie 

vertegenwoordigt de belangen van alle ouders.  Ook vanuit de peuteropvang neemt 

een ouder deel aan het overleg.  De leden hebben regelmatig overleg met de directie 

over zaken die de kwaliteit van de kinderopvang en de peuteropvang betreffen. De 

oudercommissie werkt aan de hand van een eigen reglement.  De agenda en de 

notulen van de OC vindt u in de garderobe.  

 

 

 

 

 

 

 

Wat zijn de kosten voor de peuteropvang? 

De maandprijs voor peuters van kostwinnersgezinnen voor twee dagdelen in de 

week is €55,06. De gemeente betaalt het verschil tussen de ouderbijdrage voor deze 

ouders van deze peuters en het uurtarief (uurtarief 2014 €6,70). De Kinderkamer 

regelt dat de bijdrage van de gemeente, voor uw kindplaats, wordt aangevraagd.  

De maandprijs voor peuters van tweeverdieners voor twee dagdelen in de week is 

€156,34. Afhankelijk van uw inkomen betaalt de Belastingdienst, middels 

kinderopvangtoeslag, tussen de 90% en 18% mee aan de kosten van de 

peuteropvang. Wanneer u een ‘proefberekening kinderopvangtoeslag 2014’ maakt 

via internet krijgt u inzicht in welk bedrag aan kinderopvangtoeslag u terug kunt 

krijgen.  

Zo nodig zal de Kinderkamer u vragen om een inkomensverklaring. Dit is een 

officiële verklaring die u kunt aanvragen bij de Belastingtelefoon. Dit formulier wordt 

ook wel een IB60- verklaring genoemd. Zo kunnen wij vaststellen of u in aanmerking 

komt voor een kindplaats waar de gemeente aan bijdraagt.  

Voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben, betaalt de gemeente 

een extra (derde) dagdeel. Het consultatiebureau regelt de indicatie hiervoor.  

 

 

 



Opgeven voor Peuteropvang. 

Wanneer u uw kind in wilt schrijven voor de peuteropvang kunt u gerust even binnen 

lopen op deze locatie of contact opnemen metonze administratie, telefoonnummer:             

0183- 66 13 48. U ontvangt dan een aanvraagformulier. 

U kunt uw kind al vanaf ‘baby’ opgeven voor de peuteropvang. Doet u dit zo tijdig 

mogelijk. Wel is het zo dat uw aanvraag pas actief wordt op het moment dat uw kind 

anderhalf jaar is. U kunt op het aanvraagformulier aangeven of u op dinsdagochtend 

/ woensdagochtend of donderdagochtend  peuteropvanguren voor uw peuter wenst. 

We gaan uit van twee dagdelen per week. 

 

Er wordt geen inschrijfgeld gerekend. U ontvangt altijd een aanvraag-bevestiging 

zodat u weet dat u op de wachtlijst staat. Drie maanden voordat uw kind twee jaar 

wordt, nemen wij contact met u op over de mogelijke plaatsing.  Alleen wanneer er 

een wachtlijst geldt voor andere dagen, starten we soms al met een ochtend waarna 

we zo snel mogelijk een tweede dagdeel hopen te kunnen aanbieden. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hoe wordt een klacht behandeld? 

De Kinderkamer doet haar uiterste best om naar ieders tevredenheid te handelen. 

Mocht er onverhoopt iets niet naar uw wens verlopen, dan horen wij dit graag. We 

vinden het belangrijk om problemen of klachten van ouders/verzorgers samen op te 

lossen. We rekenen erop dat we samen tot een oplossing kunnen komen. Indien dit 

niet zo is kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan De Kinderkamer of eventueel 

de externe klachtencommissie benaderen . (ZcKK)  

De gehele klachtenprocedure staat beschreven in het klachtenreglement welke ter 

inzage ligt in de garderobe. Tevens vindt u daar informatie om mee te nemen. Richt u 

zich in eerste instantie tot de pedagogisch medewerker op de groep. 

 



 

De Kinderkamer werkt met allerlei protocollen, hoe zit dat precies? 

De Kinderkamer heeft over allerlei onderwerpen beleid gemaakt. Bijvoorbeeld 
omtrent de privacy van uw gegevens en die van uw kind(eren). Tevens hebben we 
bijvoorbeeld een UV-beleid waarin beschreven staat hoe we werken bij warmte en 
zonneschijn om zo uw kind te beschermen. Zo werken we allemaal volgens dezelfde 
richtlijnen en dat werkt prettig, veilig en gezond voor ons allemaal! 
  
Ook werkt De Kinderkamer met de Meldcode Kindermishandeling. Dit betekent dat 
wanneer wij een vermoeden hebben van kindermishandeling, wij een stappenplan 
gebruiken om ons vermoeden in kaart te brengen en met elkaar in het team te 
bespreken. 
 
 
Dit was best veel informatie, weet ik nu alles over de Peuteropvang Vuren? 
 
U bent na het lezen van deze informatiebrochure goed op de hoogte van het reilen 
en zeilen op Peuteropvang De Kinderkamer. Wanneer u nog vragen heeft, schroomt 
u niet om contact met ons op te nemen. We helpen u graag verder. 
 
Bij het intakegesprek, voorafgaand aan de peuteropvanguren van uw kind, ontvangt 
u van ons ook informatie over: 

 Trakteren op de groep 

 Uw peuter is ziek, wat dan  

 Contactgegevens van de oudercommissie 

 Overeenkomst gebruik geneesmiddelen 

 Huisregels van deze locatie 
 
We hopen u snel te mogen verwelkomen op onze locatie aan de Enk in Vuren! 
 
 
 
 

 


