kind. Via de nieuwsbrief wordt u op de
hoogte gebracht wanneer deze gesprekken
plaats vinden.
Welkom!
Welkom bij Kinderopvang Ommerkanaal op
onze peuterspeelzaal groep!

Hier zijn wij te vinden!
Ommerkanaal west 22
7731 XR Ommen
0523 676372
www.kinderopvangommerkanaal.nl
peuter@kinderopvangommerkanaal.nl
Facebook: Peuterspeelzaal Ommerkanaal
LRK: 646564900
In dit document zijn een aantal praktische
zaken te vinden over de dagelijkse gang van
zaken op onze peuterspeelzaal groep.
Mocht u meer informatie willen over onze
visie, ons beleid en diverse protocollen dan
verwijzen we u naar ons pedagogisch
beleidsplan op onze website. Uiteraard kunt u
ook bij een van onze leidsters terecht met uw
vraag!
Een goede kinderopvang!
Op onze kinderopvang vinden we het van
groot belang dat kinderen en ouders zich
prettig bij ons voelen! We willen dat de
kinderopvang een veilige, positieve en
professionele omgeving is voor uw kind en u.
Ook vinden wij het belangrijk dat er een
open sfeer is waarin kinderen, ouders en
leidsters zaken bespreekbaar kunnen maken.
Daarom hebben wij een ‘gedragscode’
opgesteld met daarin richtlijnen van waaruit
wij werken. Deze gedragscode is op onze
website te vinden.
Elk kind een mentor
Als uw kind bij ons op de kinderopvang komt
krijgt uw kind een mentor toegewezen. Deze
mentor zal een leidster zijn die werkzaam is
op de groep van uw kind.
2 keer per kalenderjaar krijgt u de
mogelijkheid om met de mentor van uw kind
een gesprekje te hebben over de
ontwikkeling en het welbevinden van uw

Tijdens dit gesprek gebruikt de mentor de
gegevens van de verzamelde informatie,
verkregen door het observeren van uw kind.
Voor deze observatie werken wij met het
programma KIJK. Hierin worden de gegevens
van uw kind geregistreerd.
Daarnaast is het ook mogelijk dat de mentor
u uitnodigt voor een gesprek of dat u zelf een
afspraak maakt om te praten over het
welbevinden en de ontwikkeling van uw kind.
Activiteitenbijdrage
Bij start van de peuterspeelzaal wordt
eenmalig een activiteitenbijdrage in rekening
gebracht van € 15,00. Met deze bijdrage
worden de uitjes die we met de kinderen
maken betaald.
Contract
Uw aanvraag in het ouderportaal wordt
door ons omgezet in een contract. Dit
contract wordt u in het ouderportaal ter
goedkeuring aangeboden. Na goedkeuring
in het ouderportaal bent u verzekerd van
opvang volgens de gemaakte afspraken.
Tegelijkertijd vult u het machtigingsformulier in
voor de automatische incasso.
Naast het contract ontvangt u een
jaarkalender met daarop de dagen dat uw
kind naar de peuteropvang komt. Op deze
jaarbijlage wordt ook uw maandbijdrage
berekend. Deze maandbijdrage wordt
achteraf in de eerste volle week van de
eerstvolgende maand van uw rekening
afgeschreven. Bij de eerste afschrijving wordt
gelijk de eenmalige activiteitenbijdrage van
€ 15,00 geïncasseerd.
Aan het eind van het kalenderjaar of bij
afloop van het contract ontvangt u een
jaaroverzicht met de definitieve afrekening
over de betreffende periode.
Uren peuteropvang kunt u niet ruilen. Als uw
kind niet kan komen kunt u dit melden in het
ouderportaal. Opzeggen kan door twee
maanden van te voren aan te geven dat u
uw contract wilt beëindigen, bijvoorbeeld als
uw kind naar de basisschool gaat.

Tijden
Uw kind is welkom vanaf 9.00 uur. We
hebben een inloopkwartiertje tot 9.15 uur. De
leidsters gaan dan van start met het
programma. Het ophalen van uw peuter kan
tussen 11.45 uur en 12.00 uur
Onze peuterspeelzaal
Wij zijn elke ochtend geopend. Er zijn dan
maximaal 16 peuters en 2 leidsters aanwezig.
Hieronder is te vinden wanneer welke
leidsters aanwezig zijn:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Margriet
Margriet
Margriet
Margriet
Geralda

Janneke
Janneke
Sanne
Janneke
Janneke

Ons programma
Als alle peuters aanwezig zijn op de groep
starten we om 9.30 uur in de kring. Tijdens dit
moment wordt het ochtend programma
door genomen en eventuele bijzonderheden
vermeld. Hierna volgt vaak een gezamenlijke
activiteit zoals knutselen, kleien, dansen naar
aanleiding van het thema.
Om 10.00 uur proeven we de groente van
de maand en eten we samen fruit. Hierna
volgt een vast toilet / verschoon moment.
Als het weer het toe laat is er een buiten
speel moment. Dit kan vrij spel zijn, maar ook
een activiteit zoals ‘Schipper mag ik over
varen’ of een tik spel.
Tussendoor is er ruimte voor activiteiten in een
grote of kleine groep ingedeeld naar niveau
of leeftijd. Zoals voorlezen, blokken bouwen
en vrij spel.
We eindigen de ochtend om 11.30 uur in de
kring met voorlezen en liedjes zingen!
Werken met thema’s
Wij werken met de peuters in thema’s van
ongeveer 6 weken. Deze thema’s liggen
dicht bij de belevingswereld van de peuter. U
kunt hierbij denken aan het thema
Sinterklaas, voorjaar, de boerderij.
Hoe het thema ingevuld wordt is te lezen in
de verschillende nieuwsbrieven die
maandelijks uitkomen.

Bij de thema’s leren we samen een nieuw
bijpassend liedje, nieuwe woorden
(aanleerwoorden) en behandelen een
voorleesboekje passend bij het thema.
Nieuwsbrief
Maandelijks verschijnt er een nieuwsbrief.
Hierin is te vinden wat het thema in de
komende weken is, onze aanleerwoorden,
het aanleerliedje en ons themaboek.
Ook staat er in de nieuwsbrief praktische
informatie over bijvoorbeeld vakanties, het
inloopspreekuur van de logopediste of
bijzonderheden die van belang zijn voor u of
uw kind.
Fruit & andere benodigdheden
Als uw kind naar de peuterspeelzaal komt
geeft u een tas met fruit, drinken, eventueel
luiers en reservekleding mee. Graag voorzien
van naam.
Daarnaast hebben wij elke maand een
‘groente van de maand’. Elke maand
mogen de kinderen voor het fruit eten een
andere groente proeven. Dit om zo de
smaak ontwikkeling van kinderen de
stimuleren.
Ziekte
Een ziek kind komt regelmatig voor. Wanneer
uw kind ziek is meldt u dit zo spoedig mogelijk
in het ouderportaal. Voor sommige ziektes
geldt een protocol of uw kind wel of niet
naar de kinderopvang gebracht mag
worden. Als uw kind ziek wordt op de opvang
kunt u gebeld worden of u uw kind wil
komen ophalen.
Schoolvakanties
Tijdens de schoolvakanties is de
peuterspeelzaal groep gesloten. De kinderen
zijn dan vrij. Op onze website is te vinden
wanneer de vakanties zijn. Ook wordt u hier
op geattendeerd in onze maandelijkse
nieuwsbrieven.
Combinatie kinderopvang & peuterspeelzaal
U kunt de peuteropvang combineren met
kinderopvang. Wanneer dit het geval is zien
wij de peuterspeelzaal als activiteit van de
kinderopvang. Alle uren worden dan in
rekening gebracht volgens de afspraken van
de kinderopvang.

