Informatie Peuteropvang

Ter Aar:
Langeraar:
Zevenhoven:
Nieuwveen:

’t Veldmuisje
’t Rakkertje
De Drie Turven
De Stal (voorheen de Ringkantertjes)
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In dit informatieboekje vindt u algemene informatie over de peuteropvang in Nieuwveen,
Zevenhoven, Langeraar en Ter Aar
Op papier is het moeilijk een echte indruk te geven over de manier waarop uw peuter een
ochtend of middag op de peuteropvang kan doorbrengen. Wilt u eens komen kennismaken
of met uw kind de peuteropvang ervaren? Neem dan contact op met de pedagogisch
medewerkers, zij kunnen u meer vertellen.
Voor een kennismaking op locatie verwijzen wij u naar de adressen en telefoonnummers op
de achterkant.

Openingstijden:
De openingstijden zijn per dorpskern vastgesteld en sluiten aan bij de schooltijden.
Wij bieden:
 Korte peuteropvang van 3,5 uur
 Verlengde peuteropvang onder schooltijd
 40 weken pakket: opvang tijdens schoolweken
 52 weken pakket

Korte peuteropvang

‘t Rakkertje
8.30 tot 12.00

‘t Veldmuisje
8.30 tot 12.00

Drie Turven
8.30 tot 12.00

Verlengde peuteropvang

8.15 tot 14.15

8.30 tot 15.00

8.30 tot 15.00

De Stal
8.00 tot 12.00
13.15 tot 17.15
8.30 tot 14.30

De kinderen kunnen gebracht worden tot een kwartier na openingstijd en kunnen opgehaald
worden vanaf een kwartier voor sluitingstijd, doch uiterlijk op de aangegeven sluitingstijd.
Wij bieden in Langeraar, Zevenhoven en Nieuwveen opvang in hybride groepen. Dat wil
zeggen dat op de peutergroep kinderen van 2 tot 4 jaar zijn geplaatst van zowel het
kinderdagverblijf (hele dagopvang) als de peuteropvang
(korte en verlengde peuteropvang)
Wat betekent dit in de praktijk?
De kinderen van het kinderdagverblijf starten tussen 7.00 uur en 9.00 uur de kinderen van de
peuteropvang starten tussen 8.15 uur en 8.30 uur.
De medewerkers bieden de kinderen (VE) activiteiten aan en gelegenheid om vrij te spelen.
Met elkaar eten en drinken zij wat en spelen buiten.
Om 12.00 uur worden de kinderen van de kortdurende peuteropvang opgehaald. Een
pedagogisch medewerker begeleidt de kinderen die naar huis gaan en doet de overdracht
aan de ouders.
De 2e pedagogisch medewerker gaat met de kinderen van de hele dagopvang en de
verlengde dagopvang aan tafel voor de lunch. In de middag bieden wij de kinderen een
programma bestaande uit (VE) activiteiten en vrij spel. Met deze opvangvorm bieden wij
ouders en kinderen de gelegenheid om spelenderwijs te wennen aan het ritme van school.
Kinderen van de hele dagopvang kunnen indien zij daar behoefte aan hebben nog even
slapen.
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Waarom Peuteropvang?
In de peuterfase maken kinderen een grote ontwikkeling door.
Op de opvang kunnen de peuters zich spelenderwijs ontwikkelen in een veilige,
kindvriendelijke omgeving. Vaste pedagogisch medewerkers bieden de peuters veiligheid,
structuur en vertrouwen. Zo leren ze met elkaar om te gaan en met elkaar rekening te
houden. De peuteropvang is een ontdekkingswereld voor jonge kinderen. Ze maken kennis
met materialen zoals zand, klei, water, verf en lijm en de beschutte buitenspeelplaats biedt
hen de mogelijkheid om zowel samen als individueel buiten te spelen: fietsen, glijden,
zandbak, enz.
Tijdens het spelen en samenzijn wordt op de peuteropvang-locaties gericht aandacht
besteed aan de ontwikkeling van het kind. Zowel de sociaal-emotionele ontwikkeling als ook
de taalontwikkeling, de ontwikkeling van de creativiteit, de zintuigen en de motorische en
cognitieve ontwikkeling.
Wij hebben als doel:
spelen, ontmoeten, ontwikkelen, signaleren en ondersteunen.
Onze pedagogisch medewerkers zijn opgeleid en gekwalificeerd om mogelijke taal- en
ontwikkelingsachterstanden te signaleren en extra ondersteuning te geven aan peuters die
dat nodig hebben. Onze peuteropvang-locaties zijn VE-gecertificeerd, d.w.z. dat op onze
peuteropvang-locaties wordt gewerkt met VE-programma Peuterpraat. Dit is een educatief
programma wat speciaal ontwikkeld is om peuters spelenderwijs te stimuleren in hun
ontwikkeling. VE staat voor Voorschoolse Educatie en wordt sterk gestimuleerd door de
overheid. De VE programma's zijn erop gericht om peuters een goede start te kunnen laten
maken op de basisschool.

De geschiedenis van peuteropvang in Nieuwkoop
Na een lang voorbereidingstraject is in 2010 besloten de zeven peuterspeelzalen in de
gemeente Nieuwkoop samen te laten gaan in één grotere organisatie: de Stichting
S(amenwerkende) P(euterspeelzalen) N(ieuwkoop). Vanaf 1 januari 2011 was SPN
verantwoordelijk voor al het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Nieuwkoop. Vanaf 1 januari
2017 zijn de locaties van SPN ingeschreven in het kinderopvangregister.
De peuterspeelzaal krijgt hiermee de naam: peuteropvang.
Sinds 1 januari 2017 is de leiding over de peuteropvang-locaties van SPN bestuurlijk
overgenomen door Stichting Kinderopvang Liemeer en Kinderdagverblijf Polderpret.
Beide kinderopvangorganisaties bieden kinderopvang in de gemeente Nieuwkoop en
besturen sinds 2017 ook de peuteropvang.
Stichting Kinderopvang Liemeer is de bestuurder over de locaties in Nieuwveen, Ter Aar,
Langeraar en Zevenhoven op zich.
Onder KDV Polderpret vallen de locaties in Nieuwkoop, Noorden en Woerdense Verlaat.
Er wordt gewerkt volgens statuten en een huishoudelijk reglement. Het bestuur is werkgever
van de pedagogisch medewerkers en verder zijn zij verantwoordelijk voor de huisvesting, de
contacten met derden, zoals de gemeente, en de kwaliteit van de peuteropvang.
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Financiën
Er zijn twee mogelijkheden om een tegemoetkoming in de kosten van de peuteropvang aan
te vragen.
1.Kinderopvangtoeslag:
Ouders van peuters die allebei werken komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.
Ouders betalen het bruto tarief en ontvangen hierover kinderopvangtoeslag terug via de
belastingdienst. De kinderopvangtoeslag wordt voorafgaand aan de opvangmaand
ontvangen.
Wat is kinderopvangtoeslag
Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang via de
Belastingdienst. U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag wanneer er sprake is van:
•
twee werkende ouders/verzorgers in 1 gezin, of ouders/verzorgers die een studie of
traject volgen;
•
een alleenstaande ouder/verzorger die werkt, of een studie of traject volgt;
•
een gemeentelijke doelgroep waar één of beide ouder(s)/verzorger(s) onder vallen,
bijvoorbeeld: inburgeringscursus of sociaal/medische indicatie.
•
Zelfstandig ondernemers komen ook in aanmerking voor kinderopvangtoeslag
volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk.
Kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd bij de belastingdienst via:
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinder
opvangtoeslag . Hier kan ook een proefberekening gemaakt worden.
2.Tegemoetkoming Peuteropvang:
Ouders van peuters die niet allebei werken kunnen geen aanspraak maken op
kinderopvangtoeslag, zij komen in aanmerking voor de tegemoetkoming peuteropvang.
U dient dan te kunnen verklaren dat u geen recht heeft op de kinderopvangtoeslag door
middel van bijvoorbeeld een inkomensverklaring. U ontvang dat een korting, waardoor een
lager tarief in rekening gebracht wordt voor de peuteropvang.
De kosten die u zelf moet betalen worden inkomensafhankelijk berekend middels de
ouderbijdrage tabel
Meer informatie over bovenstaande kunt u opvragen bij:
Stichting Kinderopvang Liemeer
Viergang 1 2441 DT Nieuwveen
Email: info@kinderopvangliemeer.nl
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Incidentele opvang
Deze vorm van opvang is bedoeld voor ouders/verzorgers die gebruik maken van vaste
peuteropvang en een extra dagdeel opvang willen afnemen.
Plaatsing is alleen mogelijk indien de peuteropvang de maximale groepsgrootte van 8 of 16
kinderen nog niet heeft bereikt.
Het tarief voor incidentele afname bedraagt € 8,46 per uur.
Indien u gebruik heeft gemaakt van incidentele opvang, wordt dit door de pedagogisch
medewerkers doorgegeven aan de administratie.
De incidentele afname wordt door de financiële administratie in de daarop volgende maand
gefactureerd.

Inschrijving en plaatsing
Wanneer uw zoon of dochter anderhalf jaar oud is, is aanmelden voor de peuteropvang
mogelijk. Aanmelding is mogelijk via het inschrijfformulier. U vindt dit formulier op
www.peuterspeelzalennieuwkoop.nl of www.kinderopvangliemeer.nl
Plaatsing van de kinderen geschiedt:
 op volgorde van inschrijving;
 kinderen die doorverwezen worden door het CJG met vermelding VE krijgen voorrang
(het derde dagdeel VE voor doelgroepkinderen wordt volledig gesubsidieerd);
 kinderen die gedeeltelijk geplaatst zijn (bijv. 1 dagdeel geplaatst, 2 dagdelen
aangevraagd) hebben voorrang op nieuwe plaatsing.
U kunt uw voorkeur voor een vast dagdeel aangeven op het inschrijfformulier.
Bij plaatsing wordt hier zoveel als mogelijk rekening mee gehouden.

Opzegging
De peuteropvang eindigt wanneer uw peuter 4 jaar wordt.
Indien u de peuteropvang eerder wilt beëindigen, hanteren wij een opzegtermijn van 1
maand. Opzegging is mogelijk op iedere kalenderdag. Wordt uw kind in mei of juni 4 jaar en
gaat zij/hij nog niet naar de basisschool, dan kan uw kind, in overleg met de pedagogisch
medewerkers, tot (en met) de zomervakantie op de peuteropvang blijven. Voor kinderen die
in november/december 4 jaar worden geldt dat tot (en met) de kerstvakantie.
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Medewerkers
Alle onze medewerkers zijn gekwalificeerd en opgeleid in het werken met peuters.
De pedagogisch medewerkers hebben actuele kennis van: EHBO, kinderen met opvallend
gedrag, speelgoed en spelactiviteiten, etc. Om hun kennis op niveau te houden, bieden we
de pedagogisch medewerkers geregeld cursussen en trainingen aan. Op elke locatie is
tevens een BHV-er aanwezig.
Pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van het vereiste taalniveau.
Alvorens medewerkers een arbeidsovereenkomst ontvangen, dragen wij zorg voor opname
van de medewerker in het Personenregister Kinderopvang.
Met het personenregister worden medewerkers continu gescreend op strafbare feiten die
belemmerend of bezwaarlijk zijn bij het werken met kinderen. Zo maken we de kinderopvang
veiliger.

VE programma Peuterpraat
Bij de peuterspeelzalen wordt gewerkt met het VE-programma Peuterpraat aan de hand van
verschillende thema's. Een aantal weken wordt aan hetzelfde thema aandacht geschonken
en komt terug bij spel, knutselen, zingen, voorlezen etc. Voorbeelden van deze thema’s zijn
o.a., het lichaam, eten en drinken, ziek zijn, dieren, de seizoenen.
Het niveau van uw kind wordt bijgehouden op een observatieformulier.
Bij een eventuele spraak- en/of taalachterstand wordt extra ondersteuning geboden. Verdere
informatie met betrekking tot Peuterpraat en het observatiesysteem kunt u vinden in het
pedagogisch werkplan (aanwezig op iedere peuteropvang-locatie).

Overleg over uw kind
Het is altijd mogelijk om bij de pedagogisch medewerkers een overleg aan te vragen over uw
kind als u hier geen kans toe ziet tijdens de uren van de peuteropvang. Heeft u behoefte aan
extra observatie van uw peuter, dan kunt u dit uiteraard aan de pedagogisch medewerkers
vragen.
Wilt u de pedagogisch medewerkers informeren over gebeurtenissen die voor uw kind een
(tijdelijke) belangrijke verandering betekenen zoals: ziekte, geboorte, etc.

Kleding
Wilt u de jas, sjaal, muts, wanten en tas van uw kind voorzien van zijn of haar naam, ter
voorkoming van verwisseling en verlies. Wanneer de wanten vastzitten aan koordjes door de
mouw, en de muts en sjaal in de mouw van de jas worden gedaan helpt dit ons om de juiste
kledingstukken bij de juiste peuter te houden. De kinderen herkennen hun kledingstukken
vaak (nog) niet.
Omdat de kinderen met verf, lijm, deeg, zand e.d. spelen, verdient het aanbeveling uw kind
gemakkelijk wasbare kleding aan te geven. We gebruiken uitwasbare verf en we proberen
elke peuter tijdig een schort aan te doen, toch kan het wel eens mis gaan. De peuteropvang
draagt geen verantwoordelijkheid voor het beschadigen of zoekraken van kleding.
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Voeding
Wij verzorgen de tussendoortjes (drinken en fruit) gedurende de korte peuteropvang en
eveneens de lunch voor de kinderen van de verlengde peuteropvang.
SKL volgt de richtlijnen van het Voedingscentrum bij de keuze van de producten.
In ons voedingsmiddelen beleid staat onze visie m.b.t. voeding nader uitgewerkt.
U treft dit voedingsbeleid als bijlage bij dit informatieboekje.
De producten die wij aanbieden zijn opgenomen in de voedingsmiddelenlijst. U kunt op de
voedingsmiddelen lijst in de laatste kolom aangeven wanneer uw kind bepaalde
voedingsmiddelen niet mag nuttigen.

Medische problemen/allergieën
Wilt u medische problemen, allergieën, melden bij de pedagogisch medewerkers zodat zij
hier rekening mee kunnen houden?

Afwijken van de aangeboden producten
In overleg met de pedagogisch medewerker kan in bijzondere gevallen worden afgeweken
van de aangeboden producten (bijv. allergie, of dat uw kind een product niet lust).
Na overleg met de pedagogisch medewerker kan:
 Een vervangend product worden meegegeven naar de opvang.
 SKL een vervangend product aanbieden uit de voedingsmiddelenlijst.

Verjaardagen
Wanneer uw peuter zijn/haar verjaardag viert bij de peuteropvang en trakteert, willen wij u
vragen om de traktatie klein en eenvoudig te houden. Een stukje kaas, worst of vers fruit
wordt altijd door kinderen en medewerkers gewaardeerd.
Overlegt u met de pedagogisch medewerker op de groep van uw kind over mogelijkheden?
Dit ook in verband met eventuele kinderen met een allergie op de groep en/of meerdere
verjaardagen op een dag.

Zindelijkheid
Wij begeleiden de kinderen, in overleg met de ouders, bij het zindelijk worden.
Kinderen worden op de peuteropvang gestimuleerd doordat zij zien dat andere kinderen
gebruik maken van het toilet.
Kinderen die nog niet zindelijk zijn, geven wij (indien nodig) een schone luier.
Bij een ‘ongelukje’ verstrekt de peuteropvang een verschoning. In dat geval wordt u verzocht
de geleende kleding de volgende keer gewassen terug te brengen.
Het is prettig als kinderen, die af en toe een “ongelukje” hebben, een extra setje kleding in
een tas voorzien van naam mee krijgen naar de opvang.
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Ziekte en afwezigheid
Wanneer uw kind door ziekte of een andere reden de peuteropvang niet kan bezoeken,
verzoeken wij u de pedagogisch medewerkers hiervan telefonisch in kennis te stellen.
U wordt geadviseerd uw kind thuis te houden als het hangerig is, pas heeft overgegeven,
een temperatuur hoger dan 38,5 °C heeft of andere symptomen van een ziekte heeft.
Het spelen in een groep kinderen zal uw kind dan vaak geen goed doen.
Heerst er binnen het gezin een besmettelijke ziekte, zoals waterpokken e.d. wilt u dit dan
melden op de locatie?
De pedagogisch medewerker kan onder bepaalde omstandigheden een ziek kind weigeren.
Het beleid hierover is te vinden op de website.
Om te bepalen of uw kind tijdens een ziekte wel of niet naar de peuteropvang kan komen
maken wij gebruik van de meest recente richtlijnen die opgesteld zijn door het Landelijk
Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV), ondersteund door het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Deze richtlijnen zijn opgesteld voor zowel het kinderdagverblijf, de peuteropvang als
buitenschoolse opvang (BSO). De richtlijnen zijn verwerkt in ‘de KIDDI-app’, een applicatie te
downloaden op smartphones en tablets.
De richtlijnen zijn ook online te verkrijgen, zie hiervoor onderstaande link:
http://www.rivm.nl/Onderwerpen//Landelijk_Centrum_Hygiene_en_Veiligheid_LCHV/LCHV_
Richtlijnen/Kindercentra

Medicijnbeleid
Wanneer kinderen tijdens het verblijf op de opvang medicatie gebruiken, verzoeken we
ouders het daarvoor bestemde formulier in te vullen. Bij toedienen van medicijnen wordt altijd
gekeken naar de mogelijkheden en haalbaarheid binnen de context van de opvang.

Vaccinatie Beleid
Tegen een aantal infectieziektes wordt door het RIVM bescherming geadviseerd d.m.v.
vaccinaties. Het doel van deze vaccinaties is om complicaties van de ziekte te voorkomen en
ervoor te zorgen dat de ziekteverwekker uit de bevolking verdwijnt.
Door de terugloop in de vaccinatiegraad is de kans op een uitbraak met mazelen in
Nederland teruggekeerd.
Vaccinatie gradaties:
Groen:
een stabiele en hoge landelijke vaccinatiegraad (95% voor mazelen)
Oranje:
dalende landelijke vaccinatiegraad waarbij de ondergrens nog niet is bereikt.
Rood:
landelijke vaccinatiegraad onder een door de overheid gesteld percentage.
Code oranje is landelijk van toepassing op de huidige situatie.
De dalende vaccinatie grens baart ons zorgen.
Wij respecteren de keuze van ouders die er voor kiezen om hun kinderen niet te vaccineren.
Echter, wij zijn verantwoordelijk voor alle kinderen die de kinderopvang bezoeken.
Door de dalende vaccinatiegraad lopen jonge kinderen (baby’s tot 14 maanden) risico
besmet te raken doordat andere kinderen niet geënt zijn.
Wij vragen ouders om deze reden te kiezen voor het Rijksvaccinatie schema!
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Plaatsingsbeleid niet ingeënte kinderen:
Tijdens het intake gesprek registreren wij of kinderen geheel of gedeeltelijk volgens het
Rijksvaccinatieprogramma worden gevaccineerd, of dat zij een afwijkend vaccinatie
programma volgen. Dit biedt de stichting inzage in het percentage ingeënte kinderen
Indien kinderen niet worden ingeënt volgens het Rijksvaccinatieprogramma, wordt dit bij SKL
genoteerd op het formulier afwijkende vaccinatie en wordt het locatie hoofd geïnformeerd
i.v.m. de plaatsingsmogelijkheden volgens onderstaande plaatsingscriteria.
Plaatsingscriteria niet ingeënte kinderen:
 Per groep wordt niet meer dan 1 niet ingeënt kind geplaatst.
 Per locatie wordt maximaal 1 niet ingeënt kind per dag geplaatst
 Bij aanmelding van een niet-ingeënt kind op een groep waar al een niet-ingeënt kind
is geplaatst wordt gekeken naar plaatsing op een andere groep/locatie.
 Indien plaatsing volgens deze criteria niet mogelijk is zal het niet-ingeënte kind niet
geplaatst worden.

Verzekeringen
U dient voor uw kind een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid te hebben.
De peuteropvang heeft een ongevallenverzekering afgesloten voor de ongelukken die zich
tijdens de speeluren kunnen voordoen.

Klachtenprocedure
De peuteropvang is aangesloten bij de geschillencommissie.
De klachtenprocedure die wordt gehanteerd is terug te vinden op de website.

Meldcode
De peuteropvang hanteert de meldcode huiselijk geweld.
Ook deze is terug te vinden op de website

GGD inspectie rapporten
Kinderopvangorganisatie die in het LRK staan worden ieder jaar gecontroleerd door een
GGD-inspecteur om te toetsen of de kinderopvanglocatie aan de landelijke kwaliteitseisen
voldoet. De GGD-inspecteur komt langs en controleert onder meer op:
 pedagogische praktijk
 beroepskracht-kindratio
 groepsgrootte
 beroepskwalificaties
 verklaringen omtrent gedrag (vog) en registratie Personenregister Kinderopvang
 veiligheid en gezondheid
De inspectierapporten zijn in te zien op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.
Door het invoeren van de locatienaam of het LRK nummer, worden de rapporten zichtbaar.
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Peuteropvang Nieuwkoop
Website: www.peuterspeelzalennieuwkoop.nl en
www.kinderopvangliemeer.nl

Onder verantwoordelijkheid van Stichting Kinderopvang Liemeer:


De Stal (stal@kinderopvangliemeer.nl)
Viergang 1, 2441 DT Nieuwveen
T 088-9676221
Administratie/planning: Barbara@kinderopvangliemeer.nl



’t Veldmuisje (veldmuisje@kinderopvangliemeer.nl)
Vierambachtsstraat 31, 2461 BA Ter Aar,
T 06-33394991
Administratie planning: Saskia@kinderopvangliemeer.nl



’t Rakkertje (rakkertje@kinderopvangliemeer.nl)
Langeraarseweg 86a, 2461 CL Ter Aar,
T 0172- 600325
Administratie/planning: Annet@kinderopvangliemeer.nl



Drie Turven (drieturven@kinderopvangliemeer.nl)
S. van Drielstraat 4a, 2435 XP Zevenhoven,
T 06-10678382
Administratie/Planning: Meryl@kinderopvangliemeer.nl

Stichting Kinderopvang Liemeer
Viergang 1 2441 DT Nieuwveen info@kinderopvangliemeer.nl
Financiële administratie:
astrid@kinderopvangliemeer.nl

TOT ZIENS OP EEN VAN ONZE
PEUTEROPVANG-LOCATIES!
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