Openingstijden:
Voor zowel locatie Onder Moeders Paraplu als
locatie de Regenboog geldt: maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag en vrijdagochtend van 8.30
uur tot 12.30 uur. Vanaf 12:15 uur kunt u uw kind bij
het schoolplein ophalen.
Op Onder Moeders Paraplu zijn wij ook in de middag open op maandag en donderdag van
13.00 uur tot 17.00 uur. Vanaf 16:45 uur kunt u uw kind bij het schoolplein ophalen.
Houd u alstublieft 1 ½ meter afstand. Wij sturen de kinderen 1 voor 1 naar buiten.
Brengen en halen
Wanneer er geen Covid-19 restricties gelden, hebben wij een inlooptijd van 15 minuten. Dit
is van 8.30 - 8.45 uur op de ochtendgroepen en van 13.00 - 13.15 uur op de middaggroepen.
U kunt dan met uw kind naar binnen en de dag samen starten met een werkje of vrijs
spelen. Als iemand anders uw kind komt halen, geef dan de naam van die persoon door aan
de leidsters. De leidsters laten uw kind anders niet met derden meegaan. Wanneer wij
twijfelen, zullen wij u eerst bellen en om uw toestemming vragen.
Afwezigheid
Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet kan komen, dan vragen wij u dit voor
08:45 uur / 13.15 uur aan de leidsters van de peuteropvang door te geven.
Onder Moeders Paraplu 06 – 20 30 10 09
De Regenboog
06 – 13 71 70 72
Bereikbaarheid ouders
Op de peuteropvang dient een telefoonnummer (evenals een reservenummer) bekend te
zijn waarop u te bereiken bent. Verandert uw nummer, geeft u dat dan ook aan ons door?
Eten en drinken, luiers en reservekleding, allergieën
Halverwege de ochtend/middag eten we fruit met elkaar en drinken we een beker water.
Wij vragen u om zelf een schooltasje met daarin een trommel en wat gesneden fruit mee te
geven. Graag de druiven en snacktomaten een keer doorsnijden i.v.m. stikgevaar. Van ons
krijgen de kinderen een bekertje met water. Wij eten en drinken altijd aan de tafel en
beginnen met een liedje. Daarna deelt het hulpje de tassen uit. We moedigen de kinderen
aan om zelf hun tassen open te ritsen en het fruit eruit te halen. Lukt dit niet, dan helpen wij
uiteraard.
Een kind dat nog een luier draagt wordt verschoond wanneer hij/zij gepoept heeft of
wanneer de luier erg vol zit met urine. Als u merkt dat uw kind na afloop van het dagdeel
vaak is doorgelekt of een erg zware luier heeft, laat het ons dan weten. Dan zullen wij daar
alerter op zijn. U hoeft geen luiers en/of reserve kleding mee te geven. Dit verzorgen wij.
Wanneer uw kind met kleding van de peuteropvang naar huis komt, deze dan graag even
wassen en weer bij ons inleveren.

Het is zeer belangrijk dat wij op de hoogte zijn wanneer uw kind een allergie heeft. U kunt
dit op het intake formulier invullen en wij vragen u dit ook nog even extra bij de leidsters te
melden.
De ontwikkeling van zindelijkheid
Het zindelijk worden van de kinderen wordt gezien als een individueel en geleidelijk proces.
Er wordt uitgegaan van het tempo van de peuter. Het kind kan zo nodig gestimuleerd
worden. Vaak is zien, ook zelf willen doen. Zindelijk worden, wordt in samenwerking met
ouders regelmatig besproken. We oefenen met de kinderen die er aan toe zijn het
zelfstandig afvegen, doorspoelen en handen wassen. Hierbij benoemen we duidelijk wat we
doen zodat een kind zich er niet ongemakkelijk bij gaat voelen. I.v.m. hygiëne laten we de
jongens (indien mogelijk) zittend plassen.
Vaste dagindeling
Onder Moeders paraplu en De Regenboog hebben een vaste dagindeling, afgestemd op de
behoeften van de kinderen. We visualiseren dat met dagritmekaarten behorende bij de VVE
methode Uk en Puk
Peuters hebben nog geen begrip van tijd en weten niet wat het betekent als er gezegd
wordt; “ik kom je straks halen”. Door het aanbieden van een dagindeling met een vaste
regelmaat en structuur wordt het “straks” voor de peuter verduidelijkt. We leren het kind
vertrouwen te krijgen in de omgeving en het kind ervaart dat hij inderdaad weer opgehaald
wordt nadat we onze vaste dagindeling doorlopen hebben.
Deze dagindeling geeft zowel de kinderen als de leidsters houvast. Wij nodigen kinderen uit
om mee te doen aan activiteiten, maar dit is zeker geen verplichting. Alleen bij het verlaten
van het lokaal, voor bijvoorbeeld het buitenspelen, gaat elk kind met de groep mee. Ook hier
bouwt het kind samen met de leidster het vertrouwen op dat hij of zij na het buitenspelen
weer samen met de andere peuters terug naar het lokaal gaat.
Hulpje
Op iedere groep is er een kind het hulpje van de dag. Dit kind verplaatst “kleine Puk” langs
de dagritmekaarten, assisteert in de kring, roept na afloop de ouders/verzorgers binnen en
heeft wat extra taakjes (o.a. de kinderen tellen).
Groepssamenstelling
Op iedere peuteropvang locatie werken we met maximaal 4 vaste leidsters. Dit draagt bij
aan de veilige, geborgen en vertrouwde omgeving voor de peuters. Ook kunnen we zo een
goede band scheppen met de peuters en de ouders. De groepen bestaan uit maximaal 16
peuters, in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Wij streven ernaar om de groep zo samen te stellen
dat er jongere en oudere peuters bij elkaar zitten, de verhouding meisje/jongen evenredig is
en dat de VVE-peuters evenredig over de groepen verspreid zijn. Onze reguliere peuters
komen twee dagdelen naar de peuterspeelzaal. Veel driejarigen peuters gaan een extra
dagdeel naar de 3+ groep. Onze VVE peuters komen vanaf 2,5 jaar vier dagdelen naar de
peuterspeelzaal waardoor ze op verschillende groepen zitten. Het kan zijn dan we qua
planning tijdens het schooljaar genoodzaakt zijn een kind met een VVE indicatie naar een
ander dagdeel te verplaatsen.

Ouders, van kinderen zonder VVE indicatie, die ook een extra dagdeel erbij zouden willen
hebben, kunnen via marian.swp@gmail.com de aanvraag indienen.
Wij zijn iedere ochtend van 08:30 uur tot 12:30 uur open. Op onze locatie Onder Moeder
Paraplu zijn er ook twee middaggroepen. De middag groep is van 13:00 – 17:00 uur.
De 3+ groep
De woensdagochtend op Onder moeders Paraplu en de Regenboog is bestemd voor een
ochtend extra opvang voor de wat oudere peuters vanaf 3 jaar, genaamd de 3+(plus)
groep. Deze 3+ groep is voor de extra verdieping. Wij stimuleren de taalontwikkeling d.m.v.
kringgesprekken; door vragen te stellen leren de peuters iets onder woorden te brengen.
Ook worden de peuters extra gestimuleerd door verdiepend spel- en
ontwikkelingsmateriaal, zoals hamertje tik, mozaïek etc. Met deze 3+ groepen werken wij
extra aan de doorgaande leerlijn naar de basisschool, zodat de overstap naar de basisschool
voor een kind zo klein mogelijk wordt.
Het wennen en afscheid nemen
Momenteel hanteren we een ander haal- en breng beleid (dan hieronder beschreven) om
het risico met het Covid-19 virus zo klein mogelijk te maken. In ons beleidsplan Veiligheid- en
Gezondheid staat ons Covid- 19 protocol vermeld.
Wanneer een kind voor het eerst bij ons komt spelen, vindt er van te voren overleg plaats
tussen een pedagogisch medewerker van de groep en de ouders. Dit gebeurd tijdens een
intake gesprek. Het wennen wordt dan ook besproken. De ouders krijgen daarnaast ook een
intake formulier mee waarop ze de ontwikkeling van het kind beschrijven. Ons wenbeleid is
per kind verschillend en afgestemd op de reactie die het kind laat zien bij het afscheid
nemen en het verdere verloop van de ochtend. Eén van de pedagogisch medewerkers laat u
in ieder geval weten hoe het gaat met het kind op een eerste ochtend. Dit is ongeveer nadat
het kind een uur binnen is.
’s Morgens hebben we tot 08:45 uur een inloop. ’s Middags is dat tot 13:15 uur. De ouders
komen met kind binnen en kunnen o.a. samen een puzzeltje maken, een boekje lezen of
even meespelen. Daar waar de behoefte van het kind naar uit gaat. Sommige peuters geeft
dit een gevoel van zekerheid. Het is een voorbereiding op het afscheid nemen. Andere
peuters hebben er geen behoefte aan en willen meteen zelf of met andere kinderen gaan
spelen. Rond kwart voor 9 (ochtendgroep) en rond kwart over 1( middaggroep) nemen alle
ouders afscheid.
Belangrijk bij het afscheid nemen is dat de ouder duidelijk maakt aan het kind dat het
weggaat, dat het nog even zwaait ( dit hoeft overigens niet) en ook wie hem komt ophalen.
Als er eenmaal afscheid genomen is, is het niet verstandig om meteen weer binnen te
komen. Stiekem weggaan, als het kind “lekker” speelt, heeft ook een negatief effect: het
kind gaat zoeken, waar mama of papa is gebleven.
Als het kind extreem veel moeite heeft met het afscheid nemen, zijn er een twee
mogelijkheden:

-

-

Het kind letterlijk losmaken van de ouder en de ouder verzoeken om weg te gaan en
te verzekeren, dat indien het kind ontroostbaar blijft, de ouders gebeld worden.
Ouders mogen ook altijd zelf naar de peuteropvang bellen.
De ouder vragen er even bij te blijven en het afscheid nemen langzamerhand af te
bouwen, door de eerste keer even kort weg te gaan. (een uurtje) en de keer erop
wat langer weg te gaan. Het kind moet het vertrouwen winnen, dat papa of mama
altijd weer terugkomt.

Blijft het kind ook nog na 1 – 2 maanden ontroostbaar na het afscheid , dan moet in overleg
met de ouders naar een oplossing worden gezocht, omdat een huilend kind erg veel onrust
brengt in de groep en dit voor het kind ook geen fijne ervaring is. Een optie is ( indien dit in
te passen is in de bestaande wachtlijst) om het kind tijdelijk van de peuteropvang te halen
en het over een half jaartje opnieuw in de groep in te delen.
De eerste paar keren dat het kind komt spelen geven we bij het ophaalmoment een
uitgebreide overdracht van hoe het gegaan is. We kijken hierbij ook wat een ouder zelf
prettig vindt en waar de behoefte van ouders ligt. We geven daarbij ook aan dat we het kind
voor een periode van 4 tot 8 weken observeren en we aan de hand daarvan bekijken wie van
de pedagogisch medewerkers de mentor van het kind wordt. We vinden het belangrijk dat
er een natuurlijke klik is tussen zowel de ouders en de mentor als het kind en de mentor.
Verjaardagen en/of afscheid
Deze feestjes worden op onze speelzalen gevierd. De jarige krijgt een feestmuts op, in de
kleur die hij/zij gekozen heeft. De jarige is uiteraard het hulpje en we tellen hoeveel jaar de
jarige is geworden. Ouders mogen normaliter bij het feest aanwezig zijn. Nu met de
geldende Covid-19 richtlijnen kan dat helaas (nog) niet. De leidster spreekt van te voren met
u af, wanneer dit gaat gebeuren. Tijdens deze gebeurtenis zingen we een aantal
verjaardagsliedjes en krijgen de peuters een cadeautje. De peuter mag vervolgens de
traktatie uitdelen. De Stichting hanteert bij traktaties het volgende beleid: Geen grote
hoeveelheden snoep; een doosje rozijnen is meer dan genoeg. De traktatie mag in de
peuterklas opgegeten worden. Indien u iets mee wil geven voor thuis, denk dan
bijvoorbeeld aan een ballon of wat stickertjes. Vraag ook altijd even aan de leidster of er
peuters zijn met een allergie, zodat daar rekening mee gehouden kan worden. Graag alles
voorverpakt aanleveren.
Rituelen en routines
Rituelen en routines geven de kinderen vastigheid. Dit draagt bij aan de veilige, geborgen en
vertrouwde omgeving voor de peuters. Naast het volgen van de dagritmekaarten hebben we
nog andere routines, zoals o.a. een liedje zingen voor het eten of bij overgangsmomenten.
Meegebracht speelgoed mag even aan de leidsters en/of de andere kinderen (in de kring)
getoond worden. Wanneer de ouders/verzorgers weer naar huis gaan, gaat het speelgoed
ook weer mee of het wordt in de tas gestopt. Op het moment komen er geen ouders binnen
vanwege de Covid-19 restricties.
Ook aan feesten, zoals Sinterklaas, het Suikerfeest, Kerst en Pasen wordt aandacht besteed.
We houden hierbij altijd rekening met de leeftijd van de peuters.

Themabrief, nieuwsbrief en onze foto app Cluster
Bij elk thema ontvangt u een digitale themabrief. Daarnaast verschijnt er ongeveer 4 keer
per jaar een nieuwsbrief. Ook deze ontvangt u digitaal. Ouders en leden van het bestuur
informeren u op deze wijze over de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de
peuterklassen. Heeft u een ander mailadres gekregen? Laat het ons weten!
Dagelijks maken we ook leuke foto’s van de kinderen. Deze plaatsen wij in de app Cluster.
Cluster dient u eerst te downloaden. Van de pedagogisch medewerker ontvangt u dan een
link om deelnemer te worden van de groep waar uw kind naartoe gaat. Wij maken alleen
foto’s van uw kind wanneer wij schriftelijk toestemming hebben ontvangen via het intake
formulier.
Vrij spelen en opruimen
Verschillende aspecten van de ontwikkeling van elk kind kunnen in het vrije spel tot
ontplooiing komen. Er is divers speelmateriaal op de peuteropvang locaties aanwezig, dat de
fantasie, de grove en fijne motoriek prikkelt en dat aansluit op de cognitieve ontwikkeling
van de peuters, o.a.:
Voor de fantasie/rollenspel: doktersspullen, keukenspulletjes, poppen, boerderijdieren,
gereedschap
Voor de grove motoriek: grote blokken, grote auto’s om op te zitten, fietsen, glijbaan
(buiten)
Voor de fijne motoriek: duplo, kralen rijgen, krijten op[ het krijtbord
Voor de cognitieve ontwikkeling: puzzels in allerlei moeilijkheidsgradaties, de kassa met de
gekleurde muntjes, spelletjes als domino en memorie.
Na het spelen hoort er ook opgeruimd te worden. Hiervoor zingen we eerst met elkaar een
liedje en doen wij wat beweeg oefeningen. Daarna weten alle kinderen dat wij gaan
opruimen en krijgen de kinderen gerichte opdrachtjes, (autootjes in de auto bak, poppen in
hun bedje etc.) Als je van opruimen een spelletje maakt , vinden de kinderen het vaak leuk
om op te ruimen.
Beroepskrachten in opleiding, stagiaires en vrijwilligers
Stichting Weesper Peuterklassen is een erkend leerbedrijf voor beroepskrachten in
opleiding/ stagiaires. Alle beroepskrachten, stagiaires en vrijwilligers worden gekoppeld aan
het persoonsregister kinderopvang. Ook moeten zij over een actueel VOG beschikken.
Schoolfotograaf
Eén keer per jaar komt de schoolfotograaf een portretfoto en een groepsfoto van de
kinderen maken. Ouders krijgen hierover tijdig bericht.
Uitjes
Eenmaal per jaar maken wij met de drie+ groepen een uitstapje. Dit vindt meestal in april/
mei plaats en u krijgt hierover tijdig bericht. Het kan voorkomen dat onze kind aantallen het
toelaten om tijdens een reguliere ochtend een klein uitstapje, naar bijvoorbeeld een
speeltuin in de buurt, te maken. Wij zullen u hierover altijd eerst om toestemming vragen.

Oudercommissie
De Stichting heeft een oudercommissie bestaande uit 5 ouders, deze oudercommissie
brengt advies uit over het pedagogisch beleid, het beleidsplan veiligheid en gezondheid en
overige beleidstukken van de peuterklassen. De oudercommissie houdt u regelmatig op de
hoogte en jaarlijks vindt er een jaarvergadering plaats.
Ze zijn bereikbaar via: ouderraad.swp@gmail.com

Klachtenregeling
Stichting Weesper Peuterklassen beschikt over een klachtenregeling. De klachtenregeling ligt
ter inzage op de locaties. Heeft u klachten, dan horen wij die graag.

AVG
Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst
mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij
verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Stichting Weesper Peuterklassen
bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij
zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw
kind en de noodpersoon op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in
overeenstemming met de AVG. In ons privacy statement (op te vragen bij het bestuur)
leggen wij uit welke gegevens wij gebruiken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Naast onze website zijn wij ook te vinden op Instagram: @peuterspeelzaal_weesp
En op Facebook: @Stichting Weesper Peuterklassen
Voor vragen/opmerkingen en/of informatie:
marian.swp@gmail.com

