PEUTEROPVANG
DE KABOUTERS

INFORMATIEBOEKJE

Voorwoord
Geachte ouders en/of verzorgers,
Wij heten u en uw peuter van harte welkom bij onze peuteropvang. Leest u onze informatie rustig door en
stel gerust vragen per telefoon of e-mail of kom even langs. Zodra uw kind is ingeschreven ontvangt u een
bevestiging. Als we een speelplek beschikbaar hebben, nemen we contact met u op. De mogelijkheden
om te spelen zijn: de ochtenden van maandag t/m vrijdag en de donderdagmiddag (bij voldoende
aanmeldingen ook andere middagen).
U kunt zelf aangeven welke dagdelen uw voorkeur hebben. Graag zien wij uw peuter minimaal twee
dagdelen, op deze manier kan uw kind gemakkelijker wennen en voelt het zich sneller thuis. U kunt
daarnaast natuurlijk inschrijven voor meer dagdelen. U kunt een inschrijfformulier bij ons ophalen, maar
toesturen of mailen is ook mogelijk.
Tijden:
’s Ochtends kunt u uw peuter brengen tussen 8.15 en 8.45 uur en ophalen tussen 11.45 en 12.00 uur.
’s Middags kunt u uw kind brengen tussen 12.45 en 13.15 uur en ophalen tussen 16.00 en 16.15 uur.
Gedurende de schoolvakanties zijn we gesloten.
In verband met de jaarlijkse Sinterklaasviering vervalt één dag spelen. Alle kinderen worden uitgenodigd
voor het bezoek van Sint en Piet, hierbij mag 1 ouder aanwezig zijn.
Voor actuele informatie over vakanties, festiviteiten en andere activiteiten krijgt uw peuter een nieuwsbrief
of nieuwsboekje uitgereikt.
Wij hopen dat uw kind een prettige tijd heeft bij onze peuteropvang!
Met vriendelijke groet, Het team van De Kabouters
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Geschiedenis & toekomst
De Monsterse Peuterspeelzaal is op 23 oktober 1970 opgericht als Stichting Peuterspeelzaal Monster en
groeide uit tot twee peuterspeelzalen. De ”Peuterhof” was gehuisvest in de Havenstraat op nummer 3. De
”Hummelhof” was gevestigd in gebouw ”De Krekel”, gelegen in de tuin van het klooster op Havenstraat 14.
De verhuurder was de Kloosterorde van de Zusters Fransiscanen van Mariadal te Roosendaal. Vanaf 1
oktober 1978 zijn deze twee peuterspeelzalen ondergebracht in ”De Krekel”. Elke groep behield zijn eigen
naam. De toenmalige leiding en het bestuur hebben aan de peuterspeelzaal de naam ”De Kabouters”
gegeven.

In 1993 zijn leiding en bestuur gestart met het overleg met de gemeente Monster om een vernieuwde
accommodatie te creëren voor ”De Kabouters” wat resulteerde in Het huidige pand.
De gemeente Westland (voorheen Monster) is sinds 1 januari 1995 eigenaar van het pand en verhuurder
van de peuteropvang. In de herfst van 1995 is de renovatie van het huidige pand gerealiseerd. Sinds januari
2010 werd De Kabouters: Stichting Peuteropvang ”De Kabouters”. In dat jaar werd ook het 40-jarig jubileum
groots gevierd.
Vanaf januari 2014 is Peuteropvang De Kabouters onderdeel van Kinderopvang Simba. In juni 2016 zijn we
verhuisd naar de nieuwbouw van basisschool de Zeester.
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Contact met ouders
Via de leidsters
Het contact tussen de leidsters en ouders speelt een grote rol. Wij willen toch allemaal het beste voor het
kind. We kunnen elkaar aanvullen om het kind bij bepaalde vaardigheden extra te stimuleren. De
peuteropvang moet gezien worden als een verlengstuk van het gezin: een aanvullende opvoedingssituatie.
Goede samenwerking en overleg met de ouders zijn voor de leidsters van onze peuteropvang daarom van
groot belang.
Bij aankomst op de peuteropvang wordt de leidster belangrijk voor de peuter en zijn/haar
ouders/verzorgers. Buiten het uitwisselen van de nodige gegevens, geven de ouders in goed vertrouwen
een deel van de opvoeding uit handen. Door de passende, kindvriendelijke omgeving en de deskundige
begeleiding is het mogelijk mee te helpen aan een harmonieuze ontwikkeling van uw peuter.
Belangrijke veranderingen in de huiselijke omstandigheden, bijv. geboorte, ziekte, echtscheiding etc.,
kunnen in vertrouwen aan de leidsters verteld worden. Het kind kan in zo’n periode namelijk ook heel
anders reageren!
Wanneer uw kind ziek is, verzoeken wij u vriendelijk om uw peuter thuis te houden: dit in verband met
infectieoverdracht.
Geeft u dit alstublieft telefonisch aan de leidster door. Bij voorkeur aan het begin van de ochtend of de
middag.
Vragen over de (op)voeding van uw kind of het gedrag van uw peuter kunt u bespreken met de leidster of
maak gebruik van de opvoedondersteuning door leidster Thea. Een aantal keer per jaar (en indien nodig
vaker) is er contact met de wijkverpleegkundige van het consultatiebureau (Ineke v. d. Ende).
Het is belangrijk dat uw kind met plezier naar de peuteropvang gaat, maar ook dat u als ouder uw kind
met een gerust hart achterlaat. Zo wordt de peuterspeeltijd van uw kind voor beiden een plezierige tijd!

Gebruik meldcode
Het kan gebeuren dat er in uw gezin omstandigheden zijn die het moeilijk maken om uw kind op te voeden
of er gebeuren dingen die niet goed zijn voor de ontwikkeling van uw kind. Als leidsters willen we graag
meedenken om hiervoor een oplossing te zoeken. Tegelijk zijn we ook verplicht om bij te grote dreiging
hiervan melding te doen bij de juiste instanties. We hebben allemaal een training gevolgd ter preventie van
kindermishandeling en werken volgens de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. U kunt hier
altijd vragen over stellen.

Oudercommissie en andere hulp
Voor de oudercommissie zijn we op zoek naar ouders die ons adviseren over het beleid en de leidsters
helpen bij het organiseren van activiteiten. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de leidsters.
Binnen De Kabouters zijn we ook heel blij met de hulp van andere vrijwilligers. Dus wilt u actief meedenken
of meewerken, dan bent u van harte welkom! Bij bepaalde festiviteiten en werkzaamheden zullen we een
beroep op u doen. Bericht hierover krijgt u via uw peuter of middels een mededeling op het bord in de
gang of op de voordeur.

Klachten
Iedere dag doen we er alles aan om u en uw kind de allerbeste opvang te bieden. Toch kan het zijn dat u
hierover opmerkingen of klachten heeft. U kunt hiervoor altijd terecht bij de leidsters. Is uw klacht na dit
gesprek niet naar tevredenheid opgelost, wilt u liever niet met de betrokken medewerk(st)er in gesprek
gaan of gaat de klacht over de organisatie dan kunt u een stapje verder. De informatie hierover vindt u in
onze interne klachtenregeling. Mocht u intern geen bevredigende oplossing vinden voor het probleem dan
kunt u een beroep doen op de Geschillencommissie.
(www.degeschillencommissie.nl)
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Algemene informatie
Doelgroep
De peuteropvang is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Zij zijn ingeschreven voor twee of meerdere
dagdelen per week. Wordt uw kind 4 jaar dan neemt het afscheid om naar de basisschool te gaan.
Binnen de Wet kinderopvang is bepaald hoeveel kinderen je in een groep mag opvangen. Deze groepen
worden stamgroepen genoemd. Peuteropvang De Kabouters heeft 2 groepen (groep 1 en groep 2). Een
stamgroep binnen de peuteropvang bestaat uit maximaal 16 kinderen van 2-4 jaar. Het aantal kinderen per
pedagogisch medewerkster is één pedagogisch medewerker op acht kinderen van 2-4 jaar.
Binnen de kinderopvang bestaat de wettelijke regel dat kinderen in een vaste (stam)groep moeten worden
opgevangen (dus bijvoorbeeld op maandag in groep 1, dan ook op donderdag in groep 1. Ook bij onze
opvang hanteren we deze regel. Bij uitzondering kan hier tijdelijk, na schriftelijke toestemming van ouders,
van worden afgeweken.

De doelstelling van de peuteropvang







Kinderen van 2 tot 4 jaar de gelegenheid geven om onder deskundige leiding met leeftijdsgenootjes
te spelen op een manier, die bij hun ontwikkelingsfase past;
de motorische-, emotionele-, sociale-, en creatieve ontwikkeling van kinderen te stimuleren;
de zelfstandigheid bevorderen en kinderen laten (en leren) spelen zonder prestatiegericht bezig te
zijn;
het scheppen van een veilige sfeer;
het onderhouden van goede contacten met ouders/verzorgers van de peuters;
een speelse voorbereiding op de basisschool.

Pedagogisch beleidsplan
Hoe wij werken op de peuteropvang en wat we willen
bereiken staat beschreven in het pedagogisch
beleidsplan. U ontvangt van ons een exemplaar
voorafgaand aan de inschrijving.

Deskundigheid
Op de peuteropvang werken we met gediplomeerde
pedagogisch medewerksters (volgens de eis zoals
beschreven in de CAO Kinderopvang). De beroepskrachten kunnen incidenteel ondersteund worden
een hulpouder, bijvoorbeeld bij een activiteit.
Stagiaires krijgen bij De Kabouters de mogelijkheid om het vak van pedagogisch medewerkster in de
praktijk te leren. Een stagiaire via de beroepsopleidende leerweg (BOL) komt voor een vooraf vastgestelde
periode stagelopen. Een BOL stagiaire staat als extra kracht ingedeeld op een groep en wordt begeleid
door een gediplomeerde pedagogisch medewerkster.
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4-ogen principe
Per 1 juli 2013 is het “vierogenprincipe” in werking getreden. Dit principe houdt in dat er altijd een
volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag nog
steeds alleen op de groep staan (als het aantal kinderen dat toelaat), zolang er maar op elk moment een
andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of te luisteren. Peuteropvang De Kabouters
geeft hier op de volgende manier invulling aan:






Vanaf het begin van de dag tot het einde van de dag zijn er altijd twee personen aanwezig op de
locatie. In de ochtend start in elke groep 1 leidster en binnen 15 minuten komt de tweede leidster
erbij. In de middag is 1 groep aanwezig met twee leidsters. Als het grootste gedeelte van de groep is
opgehaald, blijven er altijd twee personen over te weten twee leidsters of 1 leidster met een
stagiaire.
Soms is er 1 leidster in de groep en de andere op kantoor. Dit kantoor ligt vlakbij de groepen. De
leidster op kantoor heeft elk moment de mogelijkheid om mee te kijken of luisteren.
De groepen grenzen aan een speelstraat waar leidsters over en weer aanwezig zijn.
Bij De Kabouters is geen slaapgelegenheid.

Het wennen van nieuwe kinderen
Kinderen, die voor het eerst naar de peuteropvang gaan, moeten allemaal wennen. Voor de een duurt de
aanpassing langer dan voor de ander. Mogelijke oorzaken:
 De leeftijd van het kind;
 Is het kind al gewend enige tijd bij de moeder weg te zijn;
 Is het andere kinderen gewend;
 Komt het dikwijls in contact met volwassenen;
 De aanleg van het kind.
Een kind geniet pas van de peuteropvang, als het zich vertrouwd en veilig voelt. De leidsters zullen uw kind
hierin begeleiden. De leidsters werken op vaste dagdelen waardoor uw kind altijd een vertrouwd gezicht
ziet. Een gewenningsperiode van 4 tot 6 weken is normaal.
Per kind wordt samen met u gekeken wat de beste manier van afscheid nemen is. Vaak is het beter om niet
te lang te blijven, maar om iets eerder terug te komen. U kunt afspreken met de leidsters om even te bellen
hoe het gaat.
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Dagindeling
Binnenkomen
Wanneer de kinderen binnenkomen, mogen ze vrij spelen met wat ze willen. Dat kan van alles zijn: in de
poppenhoek, met de auto’s, puzzelen, kleuren, etc. Het kind mag vrij blijven spelen, zonder de vrijheid van
de anderen aan te tasten. Ieder kind moet zich naar eigen tempo kunnen ontwikkelen. De leidsters wijzen
op de prestaties van het kind: ze zijn bewust bezig met het leren spelen met elkaar en het leren luisteren
naar elkaar! Zij vertellen aan de kinderen dat het speelgoed van iedereen is en dat het fijn is om samen te
spelen.

Afscheid nemen
Maak van het afscheid nemen een vast ritueel.
Maak bijvoorbeeld samen een puzzeltje, dan een
knuffel, kus en zwaaien. Probeer iets te vinden, waar
het kind en u zich prettig bij voelen. Maak het
afscheid niet te lang.

Rustpunt
In het midden van de ochtend of de middag is er
een rustpunt. Van tevoren ruimen we gezamenlijk
het speelgoed op. De stoeltjes worden in de kring
gezet. De peuters krijgen een beker drinken en een
kaakje (of een vervanging van thuis als uw kind dit
niet mag eten).
Tussendoor en erna worden spelletjes gedaan, liedjes gezongen, verhaaltjes gelezen of gepraat. Doel
hiervan is elkaar te leren kennen en te luisteren naar elkaar.

Verschonen
Alle peuters worden verschoond of waar nodig op de wc geholpen. Is uw kind nog niet zindelijk? Wilt u dan
een luier en billendoekjes meegeven in een rugzakje met de naam van uw kind erop. Liever geen
luierbroekjes. Geeft u bij de zindelijkheidstraining een setje schone kleren mee. Wanneer uw kind eenmaal
zindelijk is, hoeft dat niet meer. Bij een ”ongelukje” hebben we zelf reservekleding in huis. Geeft u wel de
kleding gewassen weer aan ons terug.

Knutselen/buiten spelen
Meestal gaan de kinderen knutselen: plakken, verven,
kleien, kleuren met krijt, met kleurpotloden of met wasco.
Daarna is het tijd om buiten in de tuin te spelen; in de
zandbak bij mooi weer of op de speeltoestellen, fietsjes
en tractoren. Bij slecht weer spelen ze kring-,
gezelschaps-, of gymspelletjes of gaan we gezellig kleien
aan tafel.
De buitenspeelplaats is afgesloten en voorzien van een
hoog hek. De kinderen spelen alleen buiten als er een
leidster bij is.

Ophalen
De ouder/verzorger laat bij het ophalen de leidster even weten dat hij/zij het kind meeneemt. Indien
iemand anders het kind komt halen, moet dit van tevoren bij de leidster bekend zijn.
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Bijzonderheden
Jarig zijn en trakteren
Als uw kind jarig is en het mag trakteren, geef uw kind dan een gezonde traktatie mee! Informeert u bij de
leidster hoeveel peuters er in de groep zitten en of er kinderen met een speciaal voedingsvoorschrift
aanwezig zijn. U bent zelf van harte welkom om tijdens het trakteren te komen en foto’s te maken of filmen.

Speelgoed of knuffelbeest meebrengen
Geef uw kind liever geen speelgoed mee (een
voorleesboek of
cd-tje kan incidenteel wel, na overleg met de
leidster). Wij zijn niet
aansprakelijk voor het wegraken of beschadigen
van meegebracht speelgoed en kleding. Een
knuffelbeest mag, als uw kind daar echt behoefte
aan heeft. Let er wel zelf op dat deze weer mee
naar huis gaat!

Festiviteiten
Jaarlijks zijn er enkele feesten die we niet ongemerkt
voorbij laten gaan: Sinterklaas, Kerstontbijt,
Voorleesontbijt, Pasen, Open Dag, Zomerfeesten en
nog veel meer.

Preventie
Het komt voor dat een peuter een achterstand heeft in zijn/haar ontwikkeling. Dit kan m.b.t. de motoriek,
de spraak, de sociale ontwikkeling, de zelfredzaamheid of het spel. De leidster neemt hierover contact op
met de ouders en eventueel met de wijkverpleegkundige van het consultatiebureau. Indien nodig
(en gewenst) maken we gebruik van een V.V.E.-programma (Voorschoolse Vroegtijdige Educatie). In kleine
groepjes of individueel wordt geprobeerd om achterstanden of te heffen of te verminderen. Wanneer uw
kind in aanmerking komt voor het V.V.E. programma en u heeft een door de gemeente gesubsidieerde
plaats, mag het een derde (en vierde) dagdeel gratis komen.
Alle peuters worden geobserveerd als ze 3 jaar zijn en nogmaals rond 3 jaar en 9 maanden. De leidster legt
haar observatie schriftelijk vast in een overdrachtsformulier. Voordat uw kind de peuteropvang verlaat,
nodigen wij u uit om het overdrachtsformulier door te nemen. Na uw ondertekening sturen we het formulier
door naar de basisschool zodat zij eventueel contact op kan nemen met de peuteropvang.
Dit alles in het belang van een doorgaande lijn naar de basisschool.
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Inschrijven & kosten
Kosten peuteropvang 2017
De kosten worden maandelijks per automatische incasso geïnd, rond de 1e van de desbetreffende maand.
Peuteropvang
Kinderen van tweeverdieners, studerenden en werkende alleenstaande ouders vallen onder peuteropvang
(uurtarief € 7,10). De belastingdienst betaalt een deel aan u terug. U dient zelf de kinderopvangtoeslag aan
te vragen bij de belastingdienst.
Aantal dagdelen per week
1 ochtend
1 middag
1 ochtend en 1 middag

Kosten per maand*
€ 96,82
€ 90,36
€ 187,18

*bruto kosten; hierover kunt u Kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst
indien beide ouders werken (of één-ouder gezin waarbij de ouder werkt).

Peuterspeelzaal
Eénverdieners vallen onder de subsidie (Peuterspeelzaal) van de gemeente Westland.
De tarieven worden bepaald door uw bruto inkomen (wij vragen u hierbij om een recente loonstrook of
jaaropgaaf)
Er zijn 7 categorieën:
 < € 18.176
 € 18.177 - € 27.946
 € 27.947 - € 38.455
 € 38.456 - € 52.304
 € 52,305 - € 75.184
 € 75.185 - € 104.183
 > € 104.184

Inkomenscategorie

<€18.176

1 ochtend
1 middag

€ 6,55
€ 6,11

Kosten per maand*
€18.177€27.947€27.946
€38.455
€ 7,77
€ 13,77
€ 7,25
€ 12,85

€38.456€52.304
€ 20,59
€ 19,22

€52.305€75.184
€ 34,36
€ 32,07

€75.185€104.184
€ 57,14
€ 53,33

>€104.185
€ 71,59
€ 66,82

*Voor gezinnen waarvan één of geen van de ouders werkt.

VVE
Eénverdieners of ouders zonder inkomen met een VVE indicatie vallen onder de subsidie (Peuterspeelzaal)
van de gemeente Westland. Hiervoor hebben wij een VVE verklaring nodig vanuit het consultatiebureau van
uw kind.
Aantal dagdelen per week
1 dagdeel
2 dagdelen
3 dagdelen
4 dagdelen

Ouderbijdrage
€ 6,55
€ 6,55
0,00
0,00

Kosten per maand
€ 13,10

Financiële steun gemeente Westland.
Als uw financiële situatie derhalve is dat u de contributie
van de peuteropvang niet op kunt brengen, kunt u contact
opnemen met de afd. Sociale Zaken van de gemeente Westland.
Zij kunnen u informeren of er mogelijkheden van subsidiëring zijn.
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Inschrijven en vragen
Voor vragen of inschrijven kunt u telefonisch contact met ons opnemen of mailen naar info@kdvsimba.nl. U
kunt dan ook een afspraak maken om, samen met uw peuter, een kijkje te komen nemen.

Opzeggen
Indien u geen gebruik meer wenst te maken van de peuteropvang, dient u dit schriftelijk of per email te
melden vóór de 1e van de maand met inachtneming van minimaal 1 maand opzegtermijn. Dit geldt ook
voor een gedeeltelijke opzegging (een dag(deel) minder per week). Bij een te late opzegging zijn wij
genoodzaakt om deze kosten in rekening te brengen.
U kunt uw opzegging mailen naar info@kdvsimba.nl of een schriftelijke opzegging afgeven aan één van de
leidsters.

PEUTEROPVANG
DE KABOUTERS

Choorstraat 45, 2681 AP Monster
Telefoon: 0174 -786000
Email: info@kdvsimba.nl / kabouters@kdvsimba.nl
Website: www.peuteropvangdekabouters.nl / www.kdvsimba.nl
Informatie over dagopvang & BSO: www.kdvsimba.nl, info@kdvsimba.nl, 0174-243104
Peuteropvang De Kabouters (onderdeel van Kinderopvang Simba)
KvK nr.: 58997024
Rekeningnummer: NL29RABO0140162011
Registratienummer Landelijk Register Kinderopvang: 126924715
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