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Informatie peuteropvang ’t Lekkertje 
 
Dagindeling 
De kinderen beginnen met vrij spelen: ze mogen spelen waar, hoe en met wie ze willen. Er kan worden geplakt 
en getekend en er liggen puzzels en boekjes klaar op de tafels. 
Om 9.30 uur ruimen we samen met de kinderen op en gaan we fruit eten. Ook worden de kinderen verschoond. 
Na het fruit eten worden er in kleine groepjes gerichte activiteiten aangeboden, de andere kinderen kunnen vrij 
blijven spelen. Om 10.45 uur ruimen we weer samen met de kinderen op en gaan we in de kring. Eerst wordt er 
een kaakje gegeten en doen we een activiteit die aansluit bij het project. Daarna delen twee kinderen de bekers 
uit en gaan we drinken. Voordat we weer gaan spelen of naar buiten gaan, gaan de kinderen naar het 
toilet/worden verschoond. Aan het einde van de morgen of middag sluiten we ook weer af in de kring. 
 
Begeleiding 
De groepen worden dagelijks begeleid door gediplomeerde pedagogisch medewerkers. 

Groepsgrootte 
De peuteropvanggroepen bestaan uit maximaal 16 kinderen. 

Dagelijkse gesprekjes 

In de ochtend en middag bij het brengen en halen kunt u met de pedagogisch medewerkers praten over de dagelijkse 
gang van zaken. Wij verwachten van de ouders dat zij belangrijke veranderingen met betrekking tot de zindelijkheid, 
het eten, het drinken of het slapen aan de pedagogisch medewerker doorgeven. Wanneer het kind wordt op-
gehaald zal de pedagogisch medewerker de ouder op de hoogte brengen hoe het met het kind gegaan is.  
 
Projecten 
Wij werken met projecten die goed aansluiten bij de belevingswereld van peuters. Regelmatig starten wij met 
een nieuw project. Dit kan een thema van “Puk en Ko” zijn of jaarlijks terugkerende thema’s als: Sinterklaas, 
Kerst, moeder- en vaderdag of de jaargetijden. U ontvangt aan het begin van elk project een brief. Daarin staan 
alle activiteiten die wij gaan doen vermeld, zodat u daar thuis ook op in kunt spelen. 
 
Puk en Ko 
Wij werken met het taalstimuleringsprogramma “Puk en Ko” (www.Pukenko.nl). Dit is een totaalprogramma 
voor peuters dat doorloopt in het basisonderwijs met “Ik en Ko”. Het hoofddoel van “Puk en Ko” is het vergroten 
van de Nederlandse taalvaardigheid. Daarnaast komt de beginnende gecijferdheid en de sociaal-communicatieve 
ontwikkeling aan bod. Allemaal binnen de context van aansprekende thema’s waarin de knuffelpop Puk een 
belangrijke rol speelt. 
 
Observatiesysteem 
Op onze peuteropvang volgen wij de ontwikkeling van uw kind aan de hand van het KIJK-volgsysteem 
(www.bazalt.nl). Elk half jaar vullen wij onze observatiegegevens in dit systeem in, om inzicht te krijgen in de 
manier waarop uw kind zich ontwikkelt. Op deze manier kunnen eventuele achterstanden of voorsprongen tijdig 
worden opgemerkt en kunnen wij ons handelen afstemmen op de behoefte van het kind. Door langere tijd te 
observeren wordt het ontwikkelingsverloop zichtbaar. Als uw kind naar de basisschool gaat, geven wij deze 
gegevens mondeling en digitaal door naar de basisschool van uw keuze. Dit natuurlijk niet zonder uw toe-
stemming. De meeste basisscholen in Lekkerkerk werken met hetzelfde volgsysteem. Op deze manier is er een 
doorgaande lijn van de peuteropvang naar de basisscholen. 
 
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 
Soms heeft een kind wat meer aandacht nodig, omdat bijvoorbeeld de spraak- en/of de taalontwikkeling achter-
blijft. Dit houdt in, dat de kinderen die voor een VVE-plaats in aanmerking komen met een indicatie van de 
consultatiebureau arts, de mogelijkheid moeten krijgen om 4 uur extra per week te komen.  
Als de pedagogisch medewerkers (of een andere instantie) VVE adviseren, zullen zij één en ander uitgebreid met 
u bespreken. Dit houdt overigens niet in dat u verplicht bent het advies op te volgen. 
 
 
  

http://www.pukenko.nl/
http://www.bazalt.nl/
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Foto’s en privacy 
Wij publiceren alleen foto’s waarvan we zeker weten dat ouders daar geen bezwaar tegen hebben. Het gaat dan 
om foto’s van bijvoorbeeld de Sinterklaasviering, het kerstontbijt etc. Als u bezwaar maakt tegen publicatie, dan 
zorgen wij ervoor dat er geen foto’s waar uw kind op staat op onze website of in krantenartikelen komen. 
We merken overigens dat foto’s of video-opnames van de peuteropvang ook op websites als Facebook te zien 
zijn. Zolang alleen uw eigen kind te zien is op deze opnames is dat natuurlijk geen probleem. Maar ook daarbij 
kan het ongewenst zijn als er ook andere kinderen of volwassenen op staan, die dat liever niet hebben. Wij 
krijgen signalen dat mensen dit soms vervelend vinden. Niet iedereen wil zichzelf of zijn kind terugvinden op 
internet. 
Om die reden hebben wij een gedragsregel: foto’s en video’s maken mag. Het verspreiden hiervan op internet 
mag niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de personen die te zien of horen zijn op de betreffende opname. 
In het geval van peuters dan niet zonder toestemming van de ouders/verzorgers. 
 
Praktische informatie 
- Wilt u de naam van uw kind goed zichtbaar vermelden op: tas, jas en beker? 
- Als uw kind ziek of verhinderd is, wilt u dit doorgeven aan de pedagogisch medewerkers? 
- Wilt u het doorgeven als uw kind door iemand anders gebracht of opgehaald wordt? 
- Wij hebben periodiek overleg met derden zoals: het CJG, GGD, logopedistes en basisscholen. Dit uiteraard 

niet zonder uw toestemming. 
- De pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een EHBO-diploma en een aantal heeft tevens een BHV-

diploma. 
- Wij hechten veel belang aan gezonde traktaties en vragen u daarom dringend geen snoep te trakteren. 
 
Openingstijden 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Morgen 08.15u - 12.15u 08.15u - 12.15u 08.15u - 12.15u 08.15u - 12.15u Gesloten  

Middag 13.00u - 15.00u 13.00u - 15.00u 13.00u - 15.00u 13.00u - 15.00u Gesloten 

 
Op de peuteropvang liggen ter inzage: 

- Pedagogisch beleidsplan 
- Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
- Privacy reglement 
- Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid 

 
Op onze website vindt u een link naar: 

- GGD-inspectierapport 
- Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid 
- Klachten- en complimentencommissie 

 
Tenslotte 
Wij hopen u met deze informatie voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog aanvullende informatie 
wensen of vragen hebben, dan kunt u onze website raadplegen. 
 
Contact 
’t Lekkertje maakt onderdeel uit van Kinderopvang Schoonhoven. Voor vragen over de  plaatsing van uw kind of 
mutaties kunt u contact opnemen met de medewerkers van het Centraal Bureau van Kinderopvang 
Schoonhoven.  
Vragen/opmerkingen over de dagelijkse gang van zaken op de groep kunt u met de pedagogisch medewerkers 
bespreken. 
 
Peuteropvang ’t Lekkertje (‘Ons gebouw’)    Kinderopvang Schoonhoven 
Koninginneweg 3       Marconiplein 1 
2941 XH  Lekkerkerk      2871 JG  Schoonhoven 
0180-664478       0182-387474 
lekkertje@kpnplanet.nl      info@stkos.nl 
http://peuterspeelzaal-hetlekkertje.nl/    www.kinderopvangschoonhoven.nl 
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