
Peuteropvang De Kabouters 

 

In het kort 

Bij peuteropvang de Kabouters staat uw kind centraal. Peuters krijgen alle mogelijkheid zich zo goed 

mogelijk te ontwikkelen op het gebied van spel, taal, het omgaan met emoties en de motorische 

ontwikkeling. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat peuters samen leren spelen en delen. 

 

De buitenspeelplaats van de peuterspeelzaal is groot en omringd door een hoog hek. Dit biedt 

voldoende ruimte om te fietsen, te schommelen, te klimmen, te glijden en te spelen in de zandbak. 

 

Emotionele veiligheid 

Het bieden van emotionele veiligheid betekent zorgen voor een emotioneel veilige basis zodat 

kinderen zich kunnen ontspannen, zichzelf kunnen zijn en zich geborgen voelen.  

 

Peuteropvang de Kabouters streeft ernaar een “tweede thuis” te zijn voor de kinderen, waarbij de 

nadruk wordt gelegd op een open en eerlijke sfeer. Zo ontstaat er een aanvulling op de thuissituatie. 

Veiligheid is een voorwaarde voor het realiseren van de andere pedagogische doelen. 

 

De pedagogisch medewerkers richten zich op het opbouwen van een vertrouwensrelatie met het kind, 

door actief te luisteren en belangstelling te hebben voor wat een kind beleeft en voelt. De 

pedagogisch medewerker is in staat om te signaleren als het niet goed gaat met een kind. Als het kind 

behoefte heeft aan ondersteuning, wordt er passend op gereageerd. 

 

Stimuleren van kinderen 

Ieder kind ontwikkelt zich op het eigen tempo. Het ene kind heeft een stimulans nodig om zich verder 

te ontwikkelen en het andere kind heeft uitdaging nodig, omdat zijn/haar ontwikkeling voorspoedig 

verloopt.  

 

Observaties en eventuele toetsgegevens zijn een hulpmiddel voor de pedagogisch medewerker om tot 

een goed startaanbod te komen voor de begeleiding en stimulering van ieder individueel kind. 

 

Thema’s en activiteiten 

We werken met thema’s volgens de Piramide methode. Elke 3 weken wisselt het thema, met als doel 

de woordenschat van de peuters te vergroten. Woorden en activiteiten worden aangepast aan het 

thema. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: 

 

 Eten en drinken 

 Kleding: dat wil ik aan 

 Mensen ( hoe zie ik eruit) 

 Verkeer 

 Ziek en gezond 

 

 

 

 



Bijzondere activiteiten die jaarlijks terugkomen zijn o.a. 

 

 Carnaval 

 Paaseieren zoeken en paasontbijt/ paaslunch 

 Uitstapje naar de supermarkt 

 Kabouterreisje (met de huifkar naar de kinderboerderij) 

 Lekker patatjes eten in de laatste week voor de zomervakantie 

 Wandeling maken in het bos 

 Sinterklaasfeest 

 Kerstdiner/-buffet gemaakt door de ouders (samen met de basisschool) 

 

VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) 

Naast de 2 dagdelen van de basisgroepen bestaat de mogelijkheid om 2 extra dagdelen VVE te volgen. 

Peuters die hiervoor in aanmerking komen hebben een verwijzing nodig van JGZ (Consultatiebureau).  

 

Uitgangspunt van VVE is dat peuters extra gestimuleerd worden in hun taalontwikkeling. Met de 

Piramide methode wordt spelenderwijs de woordenschat van peuters vergroot. 

 

Daarnaast wordt met de basisscholen samengewerkt om de doorgaande ontwikkelingslijn te 

garanderen. Er is veel aandacht voor het contact met ouders/verzorgers, zij worden uitgenodigd mee 

te doen aan allerlei activiteiten. 

 

Openingstijden peuteropvang de Kabouters        

 

VVE groep:                 

Maandagmorgen    08.45 – 11.15 uur  Marleen Brusse en Tessa Lbenay 

Woensdagmorgen  08.45 – 11.15 uur   Marleen Brusse en Tessa Lbenay 

 

Basisgroepen: 

Dinsdagmorgen      08.45 – 11.45 uur  Marleen Brusse en Tessa Lbenay    

Donderdagmiddag  12.30 – 14.30 uur  Marleen Brusse en Tessa Lbenay                

Dinsdagmiddag      12.30 – 14.30 uur  Marleen Brusse en Tessa Lbenay                

Donderdagmorgen  08.45 - 11.45 uur Marleen Brusse en Tessa Lbenay                

 

In de schoolvakanties is de peuterspeelzaal gesloten. 

 

Teamleidster van de peuteropvang is: Veronique Becking: 0614632255 v.becking@columbusjunior.nl 

 

Groepsgrootte 

Op de peuteropvang wordt gewerkt met een maximale groepsgrootte van 16 peuters. 

 

  



Dagindeling 

De dagindeling ziet er globaal als volgt uit: 

 Bij binnenkomst is er gelegenheid voor contacten tussen kind, ouders en pedagogisch 

medewerkers; 

 Daarna is het tijd om afscheid nemen van de ouder(s), opa’s en oma’s; 

 Vrij spel en er worden activiteiten in groepjes of 1 op 1 gedaan met de kinderen, om aan de 

ontwikkeling van het kind te werken. Dit doen we in kleine groepjes of individueel. Wij 

noemen dit tutoren. De kinderen krijgen extra begeleiding. De kinderen die voorlopen op hun 

ontwikkeling, krijgen extra uitdagende activiteiten aangeboden; 

 We gaan daarna in de kring en zingen “Goedemorgen” en zeggen tegen elk kind 

“Goedemorgen”. Daarna splitsen we op in twee kleine kringen en lezen dan een boek voor. 

 We doen een creatieve activiteit aansluitend op jaargetijde, thema of feest; 

 We gaan samen opruimen; 

 Het hulpje van vandaag mag de bakjes uitdelen. We eten en drinken samen aan tafel; 

 De kinderen die nog niet zindelijk zijn, gaan daarna naar het toilet; 

 We doen de jassen aan. De kinderen proberen dit zoveel mogelijk zelf te doen; 

 We gaan buiten spelen. Als het regent, spelen we binnen en doen daar leuke 

beweegactiviteiten; 

 De kinderen worden opgehaald, waarbij gelegenheid is voor contacten tussen ouders en 

pedagogisch medewerkers. Ons hulpje mag de deur opendoen. 

 

Personeel 

Op elke groep wordt gewerkt met een team van vaste pedagogisch medewerkers. Er zijn altijd 2 

medewerkers aanwezig. Als er iemand ziek is, wordt een invalster ingezet. De pedagogisch 

medewerkers zijn minimaal MBO-3 geschoold. Er geldt een wettelijke uitzonderingsregel voor 

medewerkers die al voor 2000 in dienst waren en geboren zijn voor 1955. 

 

De pedagogisch medewerkers op de VVE-groepen zijn getraind in het werken met de VVE-methode 

Piramide. Ook de EHBO scholing van de medewerkers is wettelijk geregeld. Medewerkers en stagiaires 

zijn in het bezit van een VOG (Verklaring omtrent het Gedrag). 

 

Stagiaires werken boventallig. Columbus Junior geeft stagiaires graag de kans om ervaring op te doen. 

We zien dit als een win-win situatie: de stagiaires worden goed opgeleid en op de peuterspeelzaal zijn 

regelmatig extra handen op de groep aanwezig. 

 

GGD 

Jaarlijks wordt op elke opvang een Risico Inventarisatie gedaan, op het gebied van Veiligheid en op het 

gebied van Gezondheid. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak gemaakt en uitgevoerd. Dit 

 

wordt gecontroleerd door de GGD. De rapportage van de GGD ligt voor de ouders ter inzage op de 

zaal. 

 

 

 

Plaatsingsvoorwaarden en aanmelden 



Kinderen worden geplaatst vanaf de leeftijd van 2 jaar, onder voorwaarde dat er op dat moment 

plaatsen beschikbaar zijn. Wanneer uw kind 1 jaar is, kunt u uw kind opgeven bij peuteropvang de 

Kabouters. 

 

U kunt een aanmeldingsformulier ophalen en inleveren bij de peuteropvang of u kunt u aanmelden op 

de website van kinderopvang Columbus Junior:  


