Groepsgrootte
De Peuteropvang is voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Hier geldt een maximum van 16 kinderen.
Dagindeling
08.30 - 09.00 kind(eren) brengen en evt. samen een spelletje doen
09.00 - 09.15 vrij spelen
09.15 - 09.35 in de kring, bidden, zingen en bijbelverhaal
09.35 - 10.15 vrij spelen, werkje maken en/of VVE activiteit
10.15 - 10.30 eten en drinken
10.30 - 10.45 kringactiviteit
10.45 - 11.15 buiten spelen
11.15 - 11.30 kringactiviteit
11.30 - 12.00 kind(eren) ophalen/boekje lezen
Contact met de ouders op de Peuteropvang:
Mondeling: bij het halen en brengen is altijd tijd voor een kort gesprek. Op deze momenten
van de dag kunt u, indien nodig, ook aangeven of u behoefte heeft aan het maken van een
afspraak voor een uitgebreider en/of persoonlijk gesprek.
Oudergesprekken: één keer per jaar worden alle ouders uitgenodigd voor een kort gesprek
over de ontwikkeling van hun kind(eren), voor ouders van kinderen met een VVE indicatie is
dit 2x per jaar.
Oudercommissie: de oudercommissie vertegenwoordigt de kinderen en ouders verbonden
aan BijdeHandjes en adviseert de directie van BijdeHandjes ten aanzien van een aantal
belangrijke aspecten.
Ouderbijeenkomsten rondom thema’s:op een aantal locaties worden er
ouderbijeenkomsten georganiseerd waarbij ouders aan het begin van een nieuw thema
uitleg krijgen over dit thema en over de activiteiten die gedurende dit thema aan bod
komen.
Inschrijven voor de Peuteropvang
U kunt uw kindje inschrijven via onze websitewww.bijdehandjes.infovia de button
inschrijven. Inschrijven is bij BijdeHandjes kosteloos.
Uontvangt na de inschrijving een bevestiging, ontvangt u deze niet dan is de inschrijving niet
naar behoren afgerond, wilt u het dan nog eens proberen en anders contact opnemen met
ons hoofdkantoor via tel.nr. 0342 440310
Na de inschrijvingwordt er binnen 2 weken contact met u opgenomen.
Wanneer uw kindje geplaatst is ontvangt u van ons een contract.

Vervolgens ontvangt u ongeveer 2 weken voor de startdatum van ons een welkom kaartje
voor uw kindje en een intakeformulier, het formulier mag u invullen en meenemen de 1 ste
keer dat uw kindje de Peuteropvang bezoekt.
Waar moet u aan denken als uw kind naar de Peuteropvang gaat?
Op het welkom kaartje wat u ontvangt staat de tijd waarop u en uw peuter de eerste
ochtend welkom zijn op de Peuteropvang. We kiezen ervoor om dit zo te plannen dat alle
andere ouders weg zijn zodat het wat rustiger is op de groep. U kunt dan kennis maken met
de leidsters en kinderen van de groep en een eerste indruk krijgen van de ruimte, de
speelmogelijkheden en de gang van zaken op zo’n ochtend.
 Het is de bedoeling dat u uw kind altijd een ‘tussendoortje’ meegeeft,
Een bakje met geschild fruit in partjes en een bekertje of pakje drinken.
 Wilt u a.u.b. de naam van uw kind op jas, tas, beker, bakje, pakje drinken, e.d.
zetten?
 Het kan zijn dat u uw kind nog niet zindelijk is. Wanneer dat het geval is, vragen wij u
2 schone luiers mee te geven.
 Trek uw kind niet zijn/haar allermooiste kleren aan. Ondanks voorzorgsmaatregelen
komt het wel eens voor dat uw kind op zijn/haar kleren morst met verf, klei, eten e.d.
De Peuteropvang kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 Wilt u er voor zorgen dat de leidsters altijd weten op welk nummer u bereikbaar
bent.

Wegbrengen en ophalen
Breng uw kind op tijd. Maak samen even een puzzel of lees iets voor. Laat u echter niet
verleiden om al te lang te blijven, dit maakt het afscheid nemen, vooral wanneer uw kind
nog maar net naar de Peuteropvang gaat, vaak alleen maar moeilijker.
Het is belangrijk dat uw kind op u kan vertrouwen. Als u zegt dat u uw kind komt ophalen,
kom dan ook op tijd. Komt iemand anders uw kind ophalen, geef dat dan door aan de
leidsters en bereid uw kind daarop voor.
Vindt uw kind het niet meteen leuk, haal hem/haar dan niet onmiddellijk van de
peuteropvang af. Gun uw kind de tijd om te wennen. Sommige kinderen hebben daar wat
langer de tijd voor nodig. Alleen wanneer uw kind moeite heeft met afscheid nemen dan
kunt u (tijdelijk) een geliefde knuffel meegeven. Denkt u er a.u.b. zelf aan dat de knuffel ook
weer mee naar huis gaat. Geef echter geen fopspeen mee. Dit belemmert uw kind in zijn
doen en laten op de peuteropvang. Laat uw kind s.v.p. geen speelgoed meenemen. Dit
voorkomt onderlinge onenigheid.

Ziekte
Bij ziekte van uw kind is opvang op de peuteropvang niet mogelijk. Het is van belang dat de
leidster voor aanvang van de openingstijden op de hoogte worden gebracht als uw kind niet
kan komen. Als uw kind tijdens aanwezigheid op de peuteropvang ziek wordt of blijkt te zijn
zult u worden gewaarschuwd en worden gevraagd uw kind op te komen halen. Wanneer de
leidsters acute medische hulp voor uw kind noodzakelijk achten, dan wordt deze hulp
ingeroepen.Hierbij wordt aanspraak gemaakt op uw (zorg)verzekering.

Opzeggen
Als uw kind vier jaar wordt, hoeft u niet op te zeggen. Wij weten immers wanneer uw kind
jarig is. Als uw kind voor zijn/haar 4e verjaardag de peuteropvang verlaat,geldt een
opzegtermijn van één maand. Opzeggingen of wijzigingen kunnen per mail doorgegeven
worden aan planning@bijdehandjes.info. Ook als uw kind naar een andere voorschoolse
voorziening gaat, vinden wij het fijn om hier minimaal 3 maanden van tevoren op de hoogte
te zijn.
Verjaardagen
Wanneer uw kind jarig is, mag het op de groep trakteren. Het is fijn om dit even met de
leidsters te bespreken zodat zij hun voorbereidingen kunnen treffen. Wij streven er naar om
de kinderen zo gezond mogelijke traktaties te geven. Hierbij valt te denken aan een doosje
rozijntjes, stukjes fruit op een stokje, een versierde plak ontbijtkoek enz. Voor leuke tips
kunt u op internet zoeken onder ‘gezonde traktaties’. U kunt er ook voor kiezen om
bijvoorbeeld een klein speeltje (bellenblaas, sleutelhanger o.i.d.) uit te laten delen.
Informeert u a.u.b. bij de leidsters naar voedselallergieën e.d. van andere kinderen op de
groep. Het zou vervelend zijn als een kind niet met de traktatie mee kan doen.
Het is niet verplicht om uw kind te laten trakteren. Aan u de keuze om er wel of juist niet
voor te kiezen!
De verjaardagen van de leidsters worden gezamenlijk gevierd tijdens een feestweek. Ruim
van tevoren wordt u d.m.v. een aparte brief hiervan op de hoogte gesteld.
De verjaardagen van vader, moeder, opa of oma kunt u doorgeven aan de leidsters ( dit kan
via het intakeformulier) Zij zullen er voor zorgen dat uw kind iets leuks maakt voor degene
die jarig hoopt te worden.
Geboorte broertje/zusje

Ook als uw kind een broertje of zusje heeft gekregen is het bij BijdeHandjes feest! Uw kind
mag dan trakteren, krijgt een mooie feesthoed en uiteraard maken we wat moois voor het
broertje of zusje. Het is fijn wanneer de leidsters hiervan op de hoogte zijn zodat ze hun
voorbereidingen kunnen treffen.
Uitstapjes
Wij hebben bij BijdeHandjes verschillende uitstapjes. Deze uitstapjes sluiten aan bij het
thema waar we op dat moment mee werken op de peuterspeelzaal. Zo gaan wij met de
kinderen bijvoorbeeld naar de boerderij, naar de supermarkt of naar het bos. De ouders
geven hiervoor schriftelijk toestemming. De kosten hiervan zijn inbegrepen bij het
maandtarief.
Vakanties
De Peuteropvang probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij de schoolvakanties van de
basisscholen in het dorp waar de locatie gevestigd is.
Gemiddeld is dit:
*2 weken kerstvakantie
*1 week voorjaarsvakantie
*2 weken meivakantie
*6 weken zomervakantie
*1 week herfstvakantie
Verder zijn we alle Christelijke feestdagen gesloten en juist op Bid- en Dank dag geopend.
Contact
Wij hopen dat u zo een duidelijk beeld heeft gekregen van onze peuteropvang. Als u hier nog
vragen over heeft dan kunt u contact opnemen met onze manager Peuteropvang:
Marian van de Hee
Email: peuterspeelzaal@bijdehandjes.info
Web: www.bijdehandjes.info
Tel.: 0342 440310 (algemeen)
06 31232125 (mobiel)

