Informatiegids

augustus 2016

Voor u ligt het informatieboekje van peuteropvang “Ploegmaatjes”.
Ploegmaatjes is een zelfstandige peuteropvang gevestigd binnen basisschool
“de Ploeg”. Wij staan voor een laagdrempelig karakter Peuteropvang
Ploegmaatjes is voor alle kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Onder deskundige
leiding krijgen de kinderen materiaal en activiteiten aangeboden binnen een
voor de kinderen veilige, vertrouwde en zo huiselijk mogelijke omgeving.
Hierdoor zal de ontwikkeling van de kinderen spelenderwijs worden
gestimuleerd. Er wordt ook aandacht besteed aan voor- en vroegschoolse
educatie (VVE) en een doorgaande ontwikkelingslijn naar de basisschool.
In dit boekje vindt u wetenswaardigheden en informatie over peuteropvang
“Ploegmaatjes”. Vindt u het antwoord op uw vragen niet in dit
boekje……..neem gerust contact op met de leidsters.
Tot slot wensen wij u, maar vooral natuurlijk uw kind, een fijne tijd toe bij
speelzaal “Ploegmaatjes”.
Ingang Peuteropvang “Ploegmaatjes”
De ingang van onze speelzaal bevindt zich aan de zijkant van het kleuterplein
aan de rechterzijde van de school. Wij verzoeken u deze deur zoveel mogelijk
te gebruiken bij het brengen en halen van uw kind.
1e dag naar de speelzaal/wennen/afscheid nemen
Alle kinderen moeten wennen aan het verblijven binnen een
peuteropvanggroep. Ieder kind doet dit op zijn eigen manier. Nieuwe kinderen
hebben even de extra aandacht van de leidsters nodig. Daarom wordt de
nieuwe peuter op de eerste ochtend om 9.00 uur verwacht, nadat alle andere
kinderen zijn gebracht. Ook wordt in overleg met ouder/verzorger afgesproken
om het kind de eerste ochtend op te halen voordat de andere kinderen
worden opgehaald. Met de leidsters wordt dan de rest van de
gewenningsperiode doorgesproken en afspraken gemaakt over de breng- en
haaltijden tijdens de gewenningsperiode.
Vertel uw kind vooraf dat het gaat spelen bij de peuteropvang en dat hij/zij
altijd weer opgehaald wordt aan het einde van de ochtend.
Tijdens de eerste keren op de speelzaal is er veel nieuws te zien en te
ontdekken. Het kind wordt uitgenodigd om mee te doen aan de vaste
momenten in het groepsgebeuren. Mocht het kind er in het begin nog niet aan
toe zijn om de hele kring op zijn stoel te blijven zitten, dan zal het kind hiertoe
ook niet verplicht worden.
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Afscheid nemen is zeker de eerste paar keren een moeilijk moment voor
zowel de ouder/verzorger als het kind. Het is van belang dat het afscheid
nemen duidelijk gebeurt en niet te lang duurt. Het uitzwaaien is één van de
rituelen die horen bij het verblijf op de speelzaal.
Het kind kan best verdrietig zijn maar de leidsters weten dit op te vangen en
vaak is het snel weer over. Ieder huilend kind vraagt om zijn/haar eigen
benadering: op schoot, troosten, afleiden of soms gewoon even met rust laten.
Mocht een kind echt ontroostbaar zijn dan zal de leidster dat met de
ouders/verzorgers bespreken of ze opbellen.
Uiteraard mag u zelf ook altijd bellen om te vragen hoe het gaat met uw kind.
Dagindeling
Een vast ritme is voor de kinderen heel belangrijk. Bij Ploegmaatjes komt dit
onder meer tot uiting in de opbouw van de ochtend. Momenten van rust (kring)
worden afgewisseld met spel.
De ochtend zal zoveel mogelijk via onderstaand rooster verlopen:
08.30 uur – 09.00 uur
inloop
09.00 uur – 09.15 uur
kring
09.15 uur– 10.15 uur
vrij spelen/knutselen
10.15 uur
opruimen met alle kinderen
10.30 uur
fruit eten en drinken.
10.45 uur
activiteit, spelen, knutselen
11.15 uur
bij lekker weer naar buiten, anders spelen we
binnen in de gymzaal.
11.45 uur -12.00 uur
naar
huis.
(Op
woensdag
tussen
12.15-12.30
uur)
Als u naar de speelzaal komt neemt u mee:
-Luier (indien nodig)
-Een set schone kleding
-Voor het tussendoortje:
Stukje fruit en een beker met drinken.
Het fruit wordt verzameld in een mand en de leidsters maken dit met de
kinderen schoon. Vervolgens wordt het op een bord gelegd en gezamenlijk
aan tafel opgegeten.
De beker mag ook in een verzamelmand. Graag voorzien van naam!
Breng en ophaal tijden
Ploegmaatjes is open van 08.30 tot 12.00 uur (woensdag 12.15/12.30 uur).
De tijden lopen synchroon met basisschool de Ploeg.
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Bij het brengen van de kinderen heeft u de mogelijkheid om gezellig samen
met uw kind een boekje te lezen, te puzzelen, nog even lekker te knuffelen of
gezellig te praten! Om 09.00 willen de leidsters de ochtend gaan openen met
de kinderen.
Wij verzoeken u om bij het verlaten van de school er rekening mee te houden
dat de lessen van de school al begonnen zijn. Probeer zo rustig mogelijk de
school te verlaten.
Tussen 11.45 en 12.00 uur mag u uw kind ophalen IN de klas of buiten op het
peuterspeelplein. Op woensdag tussen 12.15 uur en 12.30 uur.
De leidsters vinden het fijn om bij binnenkomst en bij het afscheid de kinderen
even de hand te schudden om gedag te zeggen.
Mocht u uw kind niet zelf op komen halen, maar iemand anders, geeft u dit
dan aan bij de leidsters.
Openingsdagen en groepsgrootte
Peuteropvang Ploegmaatjes is vijf ochtenden per week geopend.
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend.
Per ochtend zijn er maximaal 16 kinderen aanwezig met twee leidsters.

Vakanties en vrije dagen, studiedagen
Ploegmaatjes is gedurende 40 weken per jaar geopend. De vakanties volgen
zoveel mogelijk het vakantie rooster van basisscholen in de regio. In principe
hebben alle scholen in de gemeente Laren hetzelfde vakantierooster voor
herfst-, kerst-, voorjaars-, paas-, mei,- hemelvaart-, pinkster-, en
zomervakantie.
De dag voor de kerstvakantie hebben wij opruimdag en zijn wij gesloten.
De leidsters
De
gediplomeerde
leidsters
van
Ploegmaatjes
hebben
de
eindverantwoordelijkheid voor de praktische en pedagogische gang van zaken
in en om de peutergroep. Zij dragen zorg voor het welzijn van de peuter
gedurende de “speeltijd”. Zij zorgen voor een goede sfeer. Het kind en zijn of
haar beleving staat daarbij centraal.

Vervanging leidster bij ziekte of afwezigheid
Mocht 1 van de leidsters ziek zijn of worden dan zijn er gediplomeerde
invalkrachten aanwezig die opgeroepen kunnen worden.
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Verjaardag vieren
Wanneer uw kind jarig is wordt dit uiteraard gevierd in de groep. De jarige
peuter is dan het middelpunt van de groep. Als ouder/verzorger bent u
natuurlijk van harte welkom om het verjaardagsfeestje bij te wonen. Maakt u
met de leidster even een afspraak welke dag en hoe laat de verjaardag
gevierd gaat worden. Voor de traktatie adviseren we u de traktatie klein en
gezond te houden.
Speelgoed schoonmaken
Twee keer per jaar wordt de speelzaal goed schoongemaakt waarbij wij uw
hulp vragen.
Aanmelding/plaatsing
Peuters kunnen met 1 jaar worden ingeschreven. Plaatsing zal geschieden op
basis van beschikbaarheid en mogelijk ontvangstdatum van het
inschrijfformulier Als uw kind 2 jaar wordt nemen wij contact met u op om te
overleggen over de plaatsing. Mocht uw kind geplaatst kunnen worden krijgt u
een bevestiging.
Wij geven de voorkeur aan minimaal 2 ochtenden per week om de
wenperiode te versnellen
zodat de kinderen het dag/weekritme vlotter kunnen oppakken.
Buitenspelen/speellokaal
Ploegmaatjes deelt samen met de kleuters van de Ploeg het grote plein en het
gym/speellokaal. Op het plein kunnen wij hekjes afsluiten zodat er een
afgebakend speelplein is voor de peuters.
Gymlokaal gebruiken wij in overleg met de kleuters.
Veiligheid staat voorop.

Ziekte van de kinderen
Bij ziekte of verhindering van uw kind wordt u verzocht dit (telefonisch op
nummer 035-5334355) door te geven aan de leidsters. Graag tussen 08.30 en
09.00 uur.
De ouders/verzorgers worden verzocht de leidsters op de hoogte te stellen
van de aard van de ziekte zodat bij eventuele kinderziekten (bv waterpokken)
dit gemeld kan worden naar de andere ouders.
Wij verzoeken u kinderen die zich echt niet lekker voelen (grieperig, koortsig)
niet naar de speelzaal te brengen………

5

Ziek worden op de speelzaal
Indien wij constateren dat uw kind zich gedurende de speelochtend niet lekker
voelt,dan nemen wij in het belang van uw kind contact met u op.
Opzegtermijn
Bij het bereiken van de vierjarige leeftijd wordt automatisch de overeenkomst
beëindigd.
Bij tussentijdse beëindiging geldt een opzegtermijn van een maand.
Tussentijds opzeggen kan uitsluitend schriftelijk (e-mail, brief). De ouder
ontvangt van ons een bevestiging van beëindiging.
Wisselen van dagen
De leidsters geven de voorkeur aan vaste groepen. Eenmalig wisselen van
dag is niet mogelijk. Dit met het oog op rust en regelmaat binnen de groep.
Wisselen van dagen voor een langere periode kunt u aanvragen via een
mutatieformulier dat te verkrijgen is via de leidsters of te downloaden is via de
site.
Zindelijkheid
Uw kind hoeft, als het de speelzaal bezoekt, niet zindelijk te zijn. Wij
verschonen de kinderen als het nodig is. Kinderen die bezig zijn zindelijk te
worden gaan samen met de leidster naar het toilet totdat het kind aangeeft dit
zelfstandig te kunnen doen.
Kinderen die nog niet zindelijk zijn graag een luier en een set schone kleding
meegeven naar de speelzaal.

Website
Op de website www.ploegmaatjes.nl, staat het laatste nieuws, informatie en er
worden geregeld foto’s geplaatst van de activiteiten. Mocht u als ouders
bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s van uw kind, kunt u dit kenbaar
maken bij de leiders.
Allergieën
Heeft uw kind een allergie voor voedsel, insecten e.d. geeft u dit dan door aan
de leidsters.
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Hoofdluis
Hoofdluis is helaas een regelmatig voorkomend probleem. Waar veel mensen
bij elkaar komen kan besmetting snel van de een naar de ander overgebracht
worden.
Na elke vakantie zal er een controle zijn. Mocht er hoofdluis geconstateerd
worden dan wordt er contact met u opgenomen en verzoeken wij u uw kind
direct te behandelen.
Kijkt u thuis ook geregeld even uw kind na. Mocht er hoofdluis aangetroffen
worden, neem dan contact op met de leidsters.
VVE (voor en vroegschoolse educatie)
Alle Ploegmaatjes leidsters zijn in het bezit van een VVE certificaat voor het
geven van voor en vroegschoolse educatie. Het gebruik van een VVE
methode heeft als doel de jonge kinderen op een speelse manier in hun
ontwikkeling te stimuleren en een doorgaande ontwikkelingslijn te creëren
richting het basisonderwijs.
Hierbij kunt u denken aan het voorkomen of beperken van een
taalachterstand door gebruik te maken van bovenstaande methode die
aansluit bij het basisonderwijs. De ontwikkelingskansen van alle kinderen kan
op deze manier worden vergroot. De educatieve programma’s zijn niet alleen
erg leuk, maar ook erg leerzaam. Ook zal er gebruik worden gemaakt van een
volgsysteem en een overdracht formulier naar de basisschool.
Het spelen blijft wel prioriteit.
Een VVE peuteropvang biedt peuters extra ondersteuning om
achterstanden voor de start in groep 1 van het basisonderwijs , te
verminderen of zelfs op te heffen. Samen met het consultatiebureau
en de betreffende ouders wordt er gekeken welke kinderen deze extra
ondersteuning nodig hebben. Ploegmaatjes werkt met de methode
Peuterplein.

Peuterplein
Peuterplein stimuleert de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge
kinderen. Samen ontdekken ze spelenderwijs de wereld om hen heen.
Aan de hand van verschillende thema’s komen alle
ontwikkelingsgebieden aan bod. We werken zes weken met één
thema.

Starten basisschool
Over het algemeen starten kinderen, na al een paar keer mee gedraaid te
hebben, de dag na hun 4e verjaardag op de basisschool in groep 1. In overleg
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met ouders en basisschool kan eventueel later gestart worden als deze dag
net voor een lange vakantie valt of als het beter voor kind en ontwikkeling is
om nog even op de speelzaal te blijven.
Administratie stichting Ploegmaatjes
Stichting Ploegmaatjes heeft een administratrice die zorgt voor de financiële
afhandeling van de speelochtenden op peuterspeelzaal Ploegmaatjes.
U ontvangt of download een inschrijfformulier dat u rechtstreeks naar de
speelzaal kan sturen of via de leidsters kan inleveren.
Stichting Ploegmaatjes incasseert elke maand de gelden van de
speelochtenden via het bankrekeningnummer dat u heeft aangegeven op het
machtigingsformulier.
Tarief Ploegmaatjes
1 ochtend
2 ochtenden
3 ochtenden
4 ochtenden
5 ochtenden

€ 50,00
€ 97,50
€ 145,00
€ 192,50
€ 240,00

Inschrijfgeld

€ 15,00

Eind van de maand zal stichting Ploegmaatjes via incasso de bedragen
afschrijven van uw rekening.
Voor vragen over facturen en andere administratieve zaken kunt u een mail
sturen naar ploegmaatjesboekhouding@gmail.com.
Kinderopvangtoeslag
Of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag kunt u zien op
www.belastingdienst.nl/toeslagen.
U betaalt dan een uurtarief van € 7,00 per uur en vraagt zelf een
tegemoetkoming in de kosten van de peuteropvang terug via de
belastingdienst. U ontvangt van ons een contract met de afgenomen uren.
Ploegmaatjesregeling
U komt voor deze regeling in aanmerking als u niet onder de
kinderopvangtoeslag valt. Via een tijdelijke subsidie van de gemeente blijft het
mogelijk om voorlopig hetzelfde tarief (zie boven) in rekening te brengen.
U levert dan een verklaring “geen recht op kinderopvangtoeslag” in samen
met een “inkomensverklaring” of kopie van aangifte Inkomstenbelasting.
Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

8

Incidentele extra ochtend
Het is mogelijk om uw peuter een incidentele extra ochtend tegen contante
betaling van €10,- (€12.50 op woensdag) te brengen, mits er plaats is in de
groep en er geen bijzondere feesten zijn gepland.
Regels voor een extra ochtend:
-Op aanvraag bij de leidsters. Leidsters besluiten of het kan.
-Incidentele opvang. Wordt de opvang te vaak aangevraagd dan adviseren wij
u een vaste ochtend te nemen.
- Graag iets eerder aanvragen dan de dag van opvang nodig is zodat de
leidsters er rekening mee kunnen houden.
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Adres
Peuteropvang Ploegmaatjes
Melkweg 42
1251 PT Laren
Tel: 035-5334355
www.ploegmaatjes.nl
email: ploegmaatjes@gmail.com
Leidsters:

Bea Wijntjes
035-5318561
Aanwezig op maandag-woensdag-donderdag- vrijdag
Helma van Rosmalen
Tel: 035-5313095
Aanwezig op dinsdag-woensdag-vrijdag om de week
Esther van der Peijl
035- 5421975
Aanwezig op maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag om de week
Directeur Ploegmaatjes:
Ruud Philips
035-5334355
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