Aanbod
BRIEFHOOFD
peuteropvang

Beste ouders,
Vanaf januari 2019 bieden we bij Betsie Boe ook peuteropvang aan. In deze peutergroep (genaamd de
Pinken). bieden we voor (maximaal 16) kinderen, in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, een gezellige en uitdagende
ochtend op de boerderij. Natuurlijk hebben de activiteiten in de peuteropvang ook een groen randje en willen
we alle activiteiten zoveel mogelijk buiten en met natuurlijk materialen aanbieden. Ook zullen we werken
volgens onze groene visie.
Aanbod
Hoe ziet een ochtend in de peutergroep er uit?
Als de kinderen ’s ochtends binnen komen, mogen ze zelf kiezen waar ze mee spelen. Er liggen verschillende
spelmaterialen klaar. Zo kunnen ze rustig binnenkomen en is er ruimte/tijd voor overdrachten met ouders. Als
alle kinderen er zijn bieden we een activiteit aan, dit kan elke dag weer anders zijn en alle
ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd, zoals: sociaal-emotioneel, taalontwikkeling, fijne en grove
motoriek, fantasie, natuurbeleving en cognitieve ontwikkeling. We laten de keuze aan de kinderen aan welke
activiteit ze deelnemen.
Dan is het tijd voor fruit. Het tijdstip van het fruitmoment kan iedere dag anders zijn. We vinden het belangrijk
om kinderen goed in hun spel te begeleiden. Soms willen ze nog wat langer spelen, dan maken we hier tijd
voor. Bij het drinken en fruit eten, zingen we een liedje of lezen we een verhaaltje. Dan gaan we allemaal naar
buiten. We werken in de moestuin, bezoeken de kalfjes, voeren de koeien en hebben altijd tijd om lekker te
rennen en ravotten. Aan het eind van de ochtend eten we samen brood zodat de kinderen met een volle
buik opgehaald kunnen worden.
Tijden
We bieden opvang aan de peutergroep van 8.30u tot 13.00u. Van 8.30u tot 9.00u is het inloop en heeft u even
de tijd om een mondelinge overdracht te doen. Vanaf 12.30u kunnen de kinderen worden opgehaald met als
eindtijd 13.00u.
Voor de peutergroep maken we een plaatsingsovereenkomst van 40 weken. Dit zijn alle ‘schoolweken’. In de
schoolvakanties is de peutergroep gesloten.
Tarief
Het uurtarief voor de peuteropvang is hetzelfde als kinderopvang. De werkelijke kosten worden bepaald door
het uurtarief maal 4,5uur. Dit zijn de uren dat de peutergroep is geopend. Dit wordt omgerekend in een
maandtarief. Omdat de peutergroep in schoolvakanties is gesloten worden er 40 weken per jaar in rekening
gebracht. Dit totaalbedrag wordt in 12 gelijke delen maandelijks gefactureerd. Uiteraard kunt u ook de kosten
van de peuteropvang opgeven aan de belastingdienst.
Communicatie/ overdracht
Ook bij de peutergroep vinden we oudercommunicatie erg belangrijk. Tijdens haal- en brengmomenten vindt
er een mondelinge overdracht plaats zodat we samen met ouders voor een optimale ontwikkeling kunnen
zorgen. Ook zal er dagelijks, via het digitale schriftje, een overdracht worden gedaan. Op deze manier kunnen
ouders lezen welke activiteiten er hebben plaatsgevonden. Rond de verjaardag van uw kind maakt de
leidster een verslag en wordt er tijd gemaakt voor een gesprekje. Wanneer uw kind, naast de peuterochtend,
ook gebruik maakt van de dagopvang op de koetjes- of kalfjesgroep, wordt er een gezamenlijk verslag
gemaakt. Als uw kind 4 jaar wordt, verzorgen we een overdrachtsverslag dat u als ouder mee kunt nemen
naar de basisschool zodat de overgang van opvang naar school zo goed mogelijk verloopt.
Aanmelden
Heeft u interesse in de peuteropvang bij Betsie Boe? Dan kunt u uw kind aanmelden via het aanmeldformulier
voor Peuteropvang. We sturen u graag een formulier toe. Als wij het ingevulde formulier hebben ontvangen,
zullen we z.s.m. met u contact opnemen om de mogelijkheden met u te bespreken.

