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Welkom bij De Peutersoos 

 

 

 

 

 

Geachte ouder/verzorger,  

 

U bent op zoek naar een peuterspeelzaal, misschien wel voor het eerst. Wij kunnen ons voorstellen dat u 

informatie wenst om zorgvuldig een weloverwogen keuze te maken voor de peuterspeelzaal aan wie u uw kind 

toevertrouwt. Ouders/verzorgers kiezen steeds meer voor een peuterspeelzaal, omdat ze het belangrijk vinden 

dat hun kind vanaf jonge leeftijd leert spelen en delen met andere kinderen.  

Onze peuterspeelzaal is een prettige speelplek voor peuters van twee tot vier jaar. Onze peuterspeelzaal biedt 

uw peuter een veilige, sfeervolle en overzichtelijke omgeving, waar hij of zij zich thuis voelt. Andere peuters 

ontmoeten, spelen, plezier maken met andere peuters en het stimuleren van de ontwikkeling van de peuters 

staan bij ons voorop. Ook is de peuterspeelzaal een prima voorbereiding op de basisschool. Onze 

peuterspeelzaalleidsters doen er alles aan om uw kind een onvergetelijke tijd op de peuterspeelzaal te geven.  

In dit informatieboekje kunt u alvast kennis maken met onze peuterspeelzaal. Wij hopen u inzicht te geven in 

waar wij voor staan, wat wij belangrijk vinden en hoe wij op de peuterspeelzaal werken. Heeft u na het lezen van 

dit informatieboekje nog vragen  of opmerkingen, dan kunt u altijd contact opnemen met de 

peuterspeelzaalleidsters. 

Wij wensen u en uw kind veel plezier op de peuterspeelzaal! 

 

Het bestuur, 

 

Marjon Slager-Prins 

(Voorzitter & penningmeester/subsidie) 

 

Willemien Bos-Smeding 

(Secretaris & personeel) 

 

Wikje Vandermaelen-Jansen 

(Communicatie & activiteiten) 

 

Hilja Bronsema-Groenwold 

(Kwaliteit coördinator en Peuterbeheer) 
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1. Algemeen 
 

 

Organisatie 
De Peutersoos bestaat sinds september 2012 als officiële peuterspeelzaal en is een niet- gesubsidieerde 
reguliere peuterspeelzaal. De belangrijkste kenmerken van onze peuterspeelzaal zijn: 

• De peuters komen twee dagdelen per week. 

• Er is één groep en die bestaat uit minimaal 4 en maximaal 13 peuters. 

• De groep wordt begeleid door drie peuterspeelzaalleidsters en twee vrijwilligers. De openingstijden zijn 
op de woensdag- en vrijdagochtenden van 09.00 uur – 11.30 uur. Op elke ochtend zijn er twee 
peuterspeelzaalleidsters en één vrijwilliger aanwezig. 

• Om de ontwikkeling van het kind te volgen en voor de soepele overgang 
naar de basisschool werken wij met een observatie/overdrachtsformulier “Van peuterspeelzaal naar 
basisonderwijs”. 

 
 
Het bestuur  
De peuterspeelzaal valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de 
bedrijfsvoering, de kwaliteit, het pedagogische klimaat, de veiligheid, de hygiëne en de medezeggenschap van de 
ouders. Het bestuur stelt kaders vast voor de uitvoering in de peuterspeelzaal en controleert of de operationele 
uitvoering in de peuterspeelzaal binnen haar kaders plaatsvindt. 
 
 
De peuterspeelzaalleidsters en vrijwilligers 
De dagelijkse leiding van de peuterspeelzaal is in handen van drie peuterspeelzaalleidsters en twee vrijwilligers. 
De peuterspeelzaalleidsters, eveneens vrijwilligers, hebben een afgeronde beroepsgerichte opleiding.  
Op de peuterspeelzaal is er altijd tenminste één peuterspeelzaalleidster of vrijwilliger aanwezig die in het bezit is 
van een EHBO-diploma voor kinderen.  
 
 
Aanmelding, plaatsing en uitschrijving 
Wij plaatsen kinderen vanaf de leeftijd van twee jaar. De peuterspeelzaal is er voor alle peuters, ongeacht 
nationaliteit of religie. En zowel peuters uit Westeremden als uit de omgeving zijn van harte welkom. U kunt uw 
kind aanmelden via het inschrijfformulier die bij de bestuurslid Peuterbeheer van de peuterspeelzaal is op te 
vragen. U krijgt bericht van ons als uw kind geplaatst kan worden. Wij streven erna om uw kind te plaatsen twee 
weken nadat wij het compleet ingevulde inschrijfformulier hebben ontvangen.  
U bent altijd welkom om in onze peuterspeelzaal een kijkje te komen nemen. U kunt het lidmaatschap schriftelijk 
opzeggen voor de eerste dag van de maand, indien uw kind de peuterspeelzaal eerder verlaat dan de leeftijd van 
vier jaar. Vanaf vier jaar vervalt het lidmaatschap automatisch.  
In bijzondere omstandigheden (medisch/sociaal) kan aan uw kind blijvend de toegang worden ontzegd, en als 
blijkt dat uw kind niet in de groep te handhaven is, omdat hij/zij onevenredig veel aandacht vraagt van de 
peuterspeelzaalleidsters. 
 
 
Contributie 
De contributie bedraagt € 35, - per maand per kind voor 2 ochtenden in de week. De contributie bedraagt 25€ per 
maand voor 1 ochtend in de week.  Deze dient 11 maal per jaar betaald te worden voor de eerste dag van de 
maand, of per kwartaal of per jaar. De maand augustus hoeft niet betaald te worden. Voor meer informatie over 
de kosten/betalingen kunt u contact opnemen met de penningmeester.  
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Onze pedagogische aanpak 
De peuterspeelzaal is een plek om te spelen. Spelen is de kern, de kwaliteit en de kracht van het 
peuterspeelzaalwerk. Voor de meeste kinderen is het voldoende als hen een uitnodigende, veelzijdige en veilige 
speelomgeving wordt aangeboden. Jonge kinderen ontwikkelen zich vooral via spel. Spelenderwijs en in de 
omgang met andere kinderen en peuterspeelzaalleidsters vergroten kinderen hun woordenschat en ontwikkelen 
zij zich. Elk kind doet dit op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. Wij stellen ons ten doel om elk kind, op zijn 
eigen wijze en in zijn eigen tempo optimale mogelijkheden te bieden voor de ontwikkeling van zijn unieke 
kwaliteiten. Hierbij gaan wij uit van een ontwikkelingsgerichte benadering. Dat betekent dat de kinderen veel 
ruimte nodig hebben en krijgen voor eigen initiatief en dat de omgeving en de peuterspeelzaalleidsters hierop 
inspelen. De peuterspeelzaalleidsters volgen het ontwikkelingsproces en proberen het kind een stapje verder te 
brengen. Zij hebben hierbij een ondersteunende en begeleidende rol. 
De basis van de werkwijze van de peuterspeelzaalleidsters is ons pedagogisch beleid. Vier opvoedingsdoelen 
staan hierin centraal: 

• het bieden van emotionele veiligheid; 

• gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties; 

• gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties; 

• gelegenheid bieden tot het zich eigen maken van normen, waarden en regels. 
 

 
Emotionele veiligheid 
Het bieden van emotionele veiligheid en vertrouwen is de basis van elk handelen in de peuterspeelzaal. De 
peuterspeelzaalleidsters en vrijwilligers bieden de kinderen een sfeer van geborgenheid, zodat de kinderen zich 
veilig en op hun gemak voelen. Zij zorgen voor een ontspannen en open sfeer in de groep en nodigen de 
kinderen uit tot actieve deelname in de groep. 
 
 
Ontwikkeling persoonlijke competenties 
Als het kind zich veilig voelt, kan het de wereld aan en durft het aan de omgeving verkennen en ontdekken. De 
kinderen gaan op zoek naar nieuwe ervaringen en de grenzen van het eigen kunnen en ontwikkelen zo hun 
persoonlijke competenties (kwaliteiten). De omgeving moet voldoende stimulerend maar ook geordend zijn, zodat 
kinderen keuzes kunnen maken, naar die keuzes kunnen handelen en hun mogelijkheden leren kennen. Op de 
peuterspeelzaal bieden wij de kinderen daarom een uitdagende omgeving, spelmogelijk-heden en activiteiten, die 
uitnodigen en uitdagen tot verwondering en groei. De peuterspeelzaalleidsters en vrijwilligers hebben daarin een 
ondersteunende en stimulerende rol. Het kind leert en ontdekt wie het is, wat het kan, welke interesses het heeft, 
en welke vaardigheden er nodig zijn in welke situaties.  
 
 
Ontwikkeling sociale competenties 
Sociale competentie bestaat uit de vaardigheden en de kennis over hoe je met anderen omgaat: je weg vinden in 
een groep, samenwerken, rekening houden met elkaar, conflicten voorkómen en oplossen en het ontwikkelen 
van sociale verantwoordelijkheid. Kinderen ontwikkelen deze vaardigheden in interacties met de 
peuterspeelzaalleidsters en de andere kinderen. De peuterspeelzaalleidsters en vrijwilligers hebben hierbij een 
belangrijke ondersteunende rol, omdat zij de interacties tussen de kinderen kunnen versterken en verbeteren.  
 
 
Normen, waarden en regels 
Om goed in de samenleving te kunnen functioneren is het nodig dat kinderen de normen, waarden en regels van 
de maatschappij, waarin zij leven leren kennen en zich eigen maken. De peuterspeelzaal is een bredere 
samenlevingsvorm dan het gezin. Kinderen ontmoeten er veel verschillende mensen en maken kennis met een 
diversiteit aan normen, waarden en soms ook verschillende culturen. De peuterspeelzaal biedt mogelijkheden om 
zich de algemeen geldende normen, waarden en regels van de samenleving eigen te maken. Daarbij zorgen de 
peuterspeelzaalleidsters en vrijwilligers voor duidelijke afspraken, regels en omgangsvormen, die aan de 
kinderen worden uitgelegd en waar de kinderen zich aan moeten houden. De peuterspeelzaalleidsters en 
vrijwilligers hebben hierbij een voorbeeldfunctie. 
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Signaleerfunctie bij de ontwikkeling van uw kind 
Jonge kinderen maken een forse ontwikkeling door. De tweejarige peuter die bij ons binnenkomt, is een heel 
ander kind dan het vierjarige, dat afscheid neemt om naar de basisschool te gaan. Om deze ontwikkeling actief te 
volgen, houden wij gedurende de peuterspeelzaalperiode tweemaal een peiling. Bij elk kind vullen we tijdens de 
peuterspeelzaalperiode twee keer een observatieformulier in. De eerste keer na circa een jaar en dan nog een 
keer vlak voordat uw kind naar de basisschool gaat. Beide observatiebevindingen worden met de 
ouders/verzorgers besproken. Als een peuterspeelzaalleidster het vermoeden heeft dat er iets is met de 
ontwikkeling van uw kind, bespreekt zij dit met u en wordt u indien nodig doorverwezen naar passende instanties 
die u hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden. De peuterspeelzaal heeft namelijk een signalerende functie, 
gericht op het tijdig signaleren van bijzonderheden in de ontwikkeling van uw kind. Dit om achterstanden in de 
ontwikkeling van uw kind tijdig te voorkomen. Als uw kind vier jaar is, gaat het naar de basisschool. Het 
observatie/overdrachtsformulier wordt met de ouders/verzorgers besproken en daarna met toestemming van de 
ouders/verzorgers aan de leerkracht van groep 1 gegeven. Aan de hand van deze overdracht kan de leerkracht 
van groep 1 gelijk de draad oppakken. Zij weet dan hoe uw kind zich heeft ontwikkeld en of uw kind extra 
ondersteuning nodig heeft. Hiermee gaat er geen kostbare tijd verloren en kan uw kind zich in een doorgaande 
lijn verder ontwikkelen. 
Ook werken wij volgens de meldcode met behulp van het protocol Kindermishandeling. Bij een eventuele melding 
kunt u bij het bestuur bezwaar maken en wordt u ook gehoord. 
 
 
Veiligheid en Gezondheid 
Waar het uw kind betreft, neemt u vanzelfsprekend geen risico’s. Daarom vinden wij het belangrijk dat u zeker 
weet dat u uw kind met een gerust hart aan ons kunt toevertrouwen. Wij voeren periodiek risico-inventarisaties 
(Veiligheid en Gezondheid) uit ten einde de kwaliteit van onze peuterspeelzaal te behouden en waar nodig te 
verbeteren. Ook de brandweer stelt strenge eisen op het gebied van brandpreventie en brandveiligheid, waar 
onze peuterspeelzaal aan moet voldoen en voldoet. Wij beschikken daarnaast over een ontruimingsplan, dat 
eenmaal per jaar wordt geoefend. 
 
 
Kwaliteitscontrole 
De inspectie van de GGD controleert onze peuterspeelzaal periodiek op de naleving van de wettelijke 
kwaliteitseisen met betrekking tot peuterspeelzalen. De inspectie controleert ook de naleving van de veiligheids- 
en gezondheidsvoorschriften. Denk hierbij aan de eisen over de veiligheid van (speel)ruimtes, het speelgoed, het 
aantal kinderen in de groep, de hygiëne van de toilet- en keukenruimte. 
 
 
Informatie en privacy  
U hebt recht op informatie over uw peuter en recht op privacy. Gegevens over uw peuter zijn zorgvuldig 
opgeborgen. Als u er bezwaar tegen heeft dat wij gegevens over uw peuter doorgeven aan de basisschool, kunt 
u dit aan ons doorgeven. Bij de aanmelding van uw peuter vind u een bijlage omtrent de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) waarin beschreven wordt wat de peuterspeelzaal doet om uw gegevens te 
beschermen en waarvoor deze gebruikt worden, deze privacyverklaring vind u ook op de website van de 
peuterspeelzaal, https://peutersoos.wordpress.com/ 
 
 
Klachten 
U schenkt ons uw vertrouwen en wij doen er alles aan om dit waar te maken. Gebeurt er toch iets waar u minder 
tevreden over bent, dan nodigen wij u van harte uit dit tegen de peuterspeelzaalleidsters te 
zeggen. Als dit niet tot een oplossing leidt, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij het bestuur van de 
peuterspeelzaal door het invullen van een klachtenformulier, te verkrijgen op de peuterspeelzaal. Binnen twee 
weken wordt de klacht besproken en afgehandeld en wordt er contact met u opgenomen. Bij dringende klachten 
verzoeken wij u deze mondeling te bespreken met de desbetreffende persoon. De klachten zullen vertrouwelijk 
worden behandeld. Klachten die niet intern opgelost kunnen worden kunt u melden bij een externe 
klachtencommissie, namelijk bij Geschillencommissie Kinderopvang. Informatie over deze commissie en het 
indienen van een klacht kunt u vinden op www.degeschillencommissie.nl. Ook mag u rechtstreeks een klacht 
indienen bij de externe klachtencommissie, maar de voorkeur gaat uit naar het intern oplossen van uw klachten. 
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2. Hoe verloopt de ochtend op de peuterspeelzaal?  
 
 

Brengen, afscheid en ophalen 
Als u uw kind brengt, kunt u daar rustig de tijd voor nemen.  
Ook is er gelegenheid om informatie over uw kind aan de peuterspeelzaalleidsters door te geven. En natuurlijk 
kunt u ook een praatje maken met andere ouders/verzorgers. 
Houd het afscheid zelf kort en duidelijk. Als uw peuter moeite heeft met het afscheid, wordt het alleen maar 
lastiger als u aarzelt of nog even terugkomt, of ongemerkt weggaat zonder dag te zeggen. U kunt altijd afspreken 
dat de peuterspeelzaalleidster u later even belt om te laten weten hoe het met uw peuter gaat. 
Als u uw kind ophaalt, vertelt de peuterspeelzaalleidster graag wat uw kind die ochtend heeft gedaan en hoe uw 
kind het die ochtend bij ons heeft gehad. Vaak neemt uw kind ook een knutselwerkje mee naar huis dat het die 
ochtend op de peuterspeelzaal heeft gemaakt. Zo bent u altijd goed op de hoogte van het wel en wee van uw 
kind.  
Voor het welzijn van uw kind op de peuterspeelzaal is het voor de peuterspeelzaalleidsters belangrijk van u te 
weten of er bijzonderheden zijn waar de peuterspeelzaalleidsters rekening mee moeten houden. 
Als iemand anders uw kind komt halen, geef dan vooraf de naam van die persoon door aan de 
peuterspeelzaalleidsters. De peuterspeelzaalleidsters laten uw kind, zonder dit met u te hebben afgestemd, niet 
meegaan met derden. Ook geven de peuterspeelzaalleidsters uw kind niet mee aan broertjes of zusjes die nog 

van het basisonderwijs gebruikmaken.  

Wenperiode peuters 
De plaatsing op de peuterspeelzaal is een belangrijke gebeurtenis in het leven van peuter en ouders/verzorgers. 
Het is goed om uw kind geleidelijk te laten wennen aan de peuterspeelzaalleidsters, de andere kinderen op de 
peuterspeelzaal en aan het feit dat het afscheid moet nemen van de ouders/verzorgers voor de duur van een 
ochtend. Soms zal een ouder de peuter al na één dagdeel alleen kunnen laten. Sommige peuters hebben 
meerdere dagdelen nodig om zich veilig te voelen op de peuterspeelzaal. Peuters reageren verschillend wanneer 
zij voor het eerst alleen in de peuterspeelzaal zijn. Sommigen zijn verdrietig, boos of overstuur en anderen gaan 
onderzoekend in de ruimte aan de slag. Wij verwachten van ouders/verzorgers, dat zij de eerste weken 
voldoende tijd vrij maken om de overgang van thuis naar de peuterspeelzaal zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
De eerste keer bent u samen met uw kind een gedeelte van de ochtend aanwezig op de peuterspeelzaal. Daarna 
wordt de aanwezigheid van de ouder/verzorger afgebouwd door het kind steeds langer alleen op de 
peuterspeelzaal te laten. De peuterspeelzaalleidster overlegt met u op welke manier de wenperiode van uw kind 
het beste kan verlopen. Het is belangrijk om tijdens de wenperiode goed bereikbaar te zijn. Hoe lang het wennen 
duurt, hangt af van het kind. 

 

Dagindeling 
Wij werken met een vaste dagindeling op de peuterspeelzaal, waardoor de peuters structuur en regelmaat 
krijgen. Dit zorgt voor herkenbaarheid en houvast voor de kinderen. Op een dag bieden we de peuters allerlei 
activiteiten aan, zodat ze zich op verschillende terreinen kunnen ontwikkelen. Ook buitenspelen is een onderdeel 
van de ochtend, als de weersomstandigheden dat toelaten. 
Naast spontane activiteiten (waar kinderen om vragen), werken we veel met thema’s, die wij ondersteunen met 
voorlezen, liedjes en versjes. 
 

a. Vrij spelen 
De kinderen kunnen zelf kiezen waar ze mee willen spelen: in de poppenhoek, op de grond met de auto’s, ze 
maken een puzzel, houden verkleedpartijen, spelen poppenkast, koken, winkelen etc. Er zijn verschillende 
momenten van de ochtend waarop de kinderen “vrij” kunnen spelen. De peuterspeelzaalleidsters en vrijwilligers 
begeleiden en stimuleren de kinderen in hun spel. Terwijl de andere kinderen spelen, biedt één van de 
peuterspeelzaalleidsters/vrijwilligers vaak aan kleine groepjes of aan individuele kinderen een activiteit aan. 
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b. Kring 
Vast onderdeel van de ochtend is de kring. Wij gaan gezellig met onze stoeltjes in een kring of aan tafel zitten. 
Wij zingen het liedje “Goedemorgen” en kijken wie er allemaal zijn die dag en praten samen over wat de kinderen 
bezighoudt. We bespreken wat wij die ochtend gaan doen (er wordt gewerkt met picto’s), besteden aandacht aan 
het thema van dat moment, lezen een boek voor en/of laten een DVD zien en/of doen een spelletje en/of zingen 
samen liedjes. In de kring leren de kinderen naar elkaar luisteren en hoe het is als de aandacht van de hele 
groep op jou gevestigd is. Via het praten en vertellen leren ze allerlei nieuwe woorden en begrippen. 
 
 

c. Activiteit 
Er wordt heel wat afgeknutseld op de peuterspeelzaal: verven, plakken, kleuren, kleien; alles komt aan bod. Maar 
er wordt ook aandacht besteed aan allerlei andere activiteiten zoals: dansen, muziek maken, een spelletje doen, 
fantasiespel, bewegingsspel. Alle ontwikkelingsgebieden komen daarbij aan bod. 
 
 

d. Eten en drinken 
Op een vast moment in de ochtend eten en drinken de kinderen in groepsverband aan tafel wat ze van huis 
hebben meegenomen. Wij bevelen u aan om uw kind gezond eten en drinken mee te geven. Eten en drinken zijn 
op de peuterspeelzalen vooral een moment van rust en gezelligheid. De kinderen hebben tijdens het eten en 
drinken plezier, ze leren rekening houden met elkaar en leren gesprekken voeren met elkaar en de 
peuterspeelzaalleidster en vrijwilliger. Na het eten en drinken gaan de kinderen naar de wc of worden indien 
nodig verschoond. Wij leren de kinderen na het plassen hun handen te wassen. 
Als uw kind een dieet volgt of allergieën heeft, vragen wij u om de peuterspeelzaalleidster in te lichten, zodat wij 
daar rekening mee kunnen houden. Hierover worden dan met u nadere afspraken gemaakt.  
 
 

e. Buiten spelen 
Als het droog weer is en het even kan, spelen wij buiten. Daar hebben de kinderen alle ruimte en kunnen ze hun 
energie kwijt. 
 
 

Leermethode Puk en Ko  
Op de peuterspeelzaal werken wij met de methode Puk en Ko. Puk & Ko is een totaalprogramma dat zich richt op 
de brede ontwikkeling van peuters. Taalontwikkeling staat daarbij voorop: spreken, luisteren en uitbreiding van de 
woordenschat. Daarnaast is er in Puk & Ko aandacht voor sociaal-communicatieve vaardigheden. De kinderen 
leren spelenderwijs en doen zelf ontdekkingen. Puk & Ko werkt met thema's die aansluiten bij de belevingswereld 
van peuters. 
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3. Praktische zaken 

 
 

Het rugzakje 
Het is handig als uw kind een rugzakje meeneemt naar de peuterspeelzaal. In het rugzakje kunt u wat fruit en 
drinken meegeven. Het drinken graag niet in een te grote beker en de beker graag niet te vol met drinken. Een 
beker met drinken heeft de voorkeur boven pakjes met drinken. Is uw kind nog niet zindelijk, wilt u dan een extra 
luier en reservekleding meegeven? Op de peuterspeelzaal is voor iedere peuter een bakje aanwezig waar u de 
reservekleding en luiers in kunt doen, deze dient u zelf te controleren en aan te vullen wanneer nodig. Overigens 
zijn er op de peuterspeelzaal reservekleding en luiers aanwezig in geval van noodsituaties. Wij verzoeken u 
vriendelijk om het rugzakje, de broodtrommel en de beker duidelijk van naam van uw kind te voorzien. 
 

Kleding 
Trek uw kind niet de netste en nieuwste kleren aan naar de peuterspeelzaal en trek hen kleren aan waarin ze vrij 
kunnen bewegen. Wij zijn namelijk dol op knutselen en buiten spelen en daarbij kunnen de kleren natuurlijk vies 
worden.  
 

Feesten, uitstapjes en traktaties 
Op de peuterspeelzaal wordt ook aandacht besteed aan feestdagen, zoals Sinterklaas en Kerst. De 
peuterspeelzaalleidsters zullen u tijdig informeren over de wijze waarop de feestdag op de peuterspeelzaal wordt 
gevierd. 
Elk jaar is er ook een uitstapje bijvoorbeeld naar een speeltuin. Zowel bij de feestdagen als de uitstapjes is de 
hulp van de ouders/verzorgers noodzakelijk. 
Af en toe maken wij ook uitstapjes in de buurt naar aanleiding van behandelde thema’s.  
Wij vinden het ook leuk om een feestje te vieren als één van de kinderen jarig is of een broertje of zusje gekregen 
heeft. Als u wilt, mag u een kleine, gezonde traktatie meegeven. U kunt het beste even vooraf met de 
peuterspeelzaalleidster overleggen, in verband met eventuele allergieën van andere kinderen. 
 

Ziek- en afmelden 
Een ziek kind heeft extra aandacht, rust en verzorging nodig. Een ziek kind kan daarom niet naar de 
peuterspeelzaal. Wanneer uw kind tijdens de peuterspeelzaaltijd ziek wordt, bellen wij u om u te vragen uw kind 
op te halen. Wij houden hierbij rekening met uw wensen, mits het ten goede komt aan 
uw kind en het haalbaar is in de peuterspeelzaal. Om te bepalen of een kind ziek is, houden de 
peuterspeelzaalleidsters zich aan de richtlijnen van de GGD. Als u twijfelt of uw kind thuis moet blijven, bel dan 
gerust de peuterspeelzaalleidster voor overleg. Als u uw kind afmeldt omdat het ziek is, zeg er dan s.v.p. bij om 
welke ziekte het gaat. Wij verzoeken u uw kind altijd af te melden als het niet komt.  
Ook verzoeken wij u om ervoor te zorgen dat u altijd bereikbaar bent voor het geval uw kind op de 
peuterspeelzaal ziek wordt. U kunt uw kind ziek- en/of afmelden bij de peuterspeelzaalleidster van de 
desbetreffende ochtend. Dit kan per telefoon (bellen, sms, whatsapp), per mail of mondeling. U kunt de 
peuterspeelzaalleidsters mobiel bereiken. Mocht dit niet lukken dan mag u ook naar de school bellen.  
 

Vakanties en vrije dagen 
De peuterspeelzaal is tijdens de schoolvakanties gesloten. De vakanties vallen samen met die van de 
basisschool in Westeremden. Wanneer de kinderen van de basisschool een margedag hebben geldt dit niet voor 
de peuterspeelzaal, de peuters zijn dan gewoon welkom. U krijgt via een e-mailbericht de schoolvakanties door. 
 

Verzekeringen en eigendom van kinderen 
Op de peuterspeelzaal en ook tijdens uitstapjes is uw kind voor ongevallen verzekerd. De eigendommen van uw 
kind, zoals de jas, sjaal, muts etc. worden aan de daarvoor aangebrachte kapstok in de gang/hal gehangen. De 
tas met beker met drinken en broodtrommel met eten worden bewaard in het lokaal op een door de 
peuterspeelzaalleidsters aangegeven plek. De peuterspeelzaal is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en 
beschadiging van persoonlijke eigendommen van u en uw kinderen.  
 

Foto’s   
Foto’s maken mag, mailen naar alleen andere leden mag, maar foto’s van andere kinderen  
op Facebook/websites zetten mag niet. Wel van uw eigen kind als deze alleen op een foto staat. 
Wij maken zelf ook regelmatig foto’s op de peuterspeelzaal. Als u er bezwaar tegen heeft dat wij die publiceren in 
ons dorpskrantje ’t Wiergat het schoolkrantje van de Abt Emoschool of dit meesturen met een subsidieaanvraag 
en hierom wordt gevraagd dan kunt u dat bij ons aangeven. De foto’s die eventueel meegestuurd worden met 
een subsidieaanvraag (dit verzoek komt zelden voor) zijn dan enkel bedoeld om een beeld te geven van onze 
peuterspeelzaal aan de subsidieverlener, de peuters zelf zullen hierop zoveel mogelijk onherkenbaar zijn.  
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4. Samenwerking met ouders/verzorgers 
 
 
Wij hechten veel belang aan contact met u. Door elkaar goed te informeren, geven wij samen uw kind een 
prachtige start in zijn of haar schoolloopbaan. 
 
 

Informatieoverdracht bij plaatsing 
Bij de plaatsing van uw kind willen wij graag de eventuele bijzonderheden over hem of haar weten. Dit kan 
informatie over een allergie voor bepaald voedsel zijn, maar ook over het karakter of het gedrag van uw kind. Als 
u uw kind de eerste keer naar de peuterspeelzaal brengt, neemt een peuterspeelzaalleidster deze informatie met 
u door.  
 
 

Contact bij brengen en halen 
Als u uw kind brengt, is er altijd gelegenheid voor het uitwisselen van informatie over uw kind. Was uw kind thuis 
niet helemaal lekker? Is er iets bijzonders gebeurd? Was oma jarig? Hebben er belangrijke veranderingen 
plaatsgevonden? Als de peuterspeelzaalleidsters dit weten, kunnen zij erop inspelen. Andersom vertellen de 
peuterspeelzaalleidsters u graag wat uw kind op de peuterspeelzaal gedaan heeft als u hem of haar weer komt 
halen. 
Mocht u tussendoor nog vragen hebben, maakt u zich zorgen of wilt u gewoon eens met de 
peuterspeelzaalleidsters praten over bijvoorbeeld de ontwikkeling van uw kind? Maak dan gerust een afspraak 
voor een wat uitgebreider gesprek. 
 
 

Oudergesprekken 
Wij voeren twee keer per peuterspeelzaalperiode een tienminutengesprek aan de hand van de observaties met 
de ouders/verzorgers. Tijdens de gesprekken bespreken wij de ontwikkeling van uw kind. 
 

 

Ouderbetrokkenheid 
Wij vinden het fijn als u een actieve rol wilt spelen op de peuterspeelzaal. U kunt bijvoorbeeld speelgoed 
repareren, invallen bij ziekte van een vrijwilliger en helpen bij de uitstapjes met de kinderen. De tweejaarlijkse 
schoonmaak van speelgoed en de fonds wervende actie(s) zijn verplicht om aan deel te nemen. Uw 
betrokkenheid wordt erg op prijs gesteld en voor u kan het een leuke manier zijn om betrokken te zijn bij de 
peuterspeelzaal van uw kind. 
 
 

Contact via e-mail 
Wij maken veel gebruik van e-mail in het contact met ouders/verzorgers. Is uw e-mailadres gewijzigd? Geeft u dit 
dan door aan de bestuurssecretaris van de peuterspeelzaal. Op dit mailadres ontvangt u ook de nieuwsbrief van 
de peuterspeelzaal die met enige regelmaat verstuurd wordt. 
 

 
Contact via WhatsApp 
De peuterspeelzaal probeert het contact onderling zo duidelijk en goed mogelijk te laten verlopen zodat iedereen 
tijdig op de hoogte gebracht kan worden van zaken die spelen op dat moment, denk bijvoorbeeld aan het 
organiseren van fonds wervende actie(s), uitstapjes, waterpokken of luizen wat rond gaat, etc. Hiervoor is de 
peuterspeelzaal een groepsapp gestart waaraan u wordt toegevoegd zodra uw peuter start op de 
peuterspeelzaal.  
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Vereniging Peuterspeelzaal De Peutersoos 
 
 
De Peutersoos 
p/a Abt Emo School 
Huizingerweg 7A 
9922 PM  WESTEREMDEN 
Tel.  : 0596-551530 
KvK-nummer : 55761437 
Postadres : Dorpsweg 30, 9922 PH WESTEREMDEN 
E-mail  : peuterspeelzaaldepeutersoos@outlook.com 
 
 
Openingsdagen en -tijden 
Woensdag 09.00 – 11.30 uur : peuterspeelzaalleidsters Meta en Annemarie, vrijwilliger Tineke 
Vrijdag  09.00 – 11.30 uur : peuterspeelzaalleidsters Nanda enMariët , vrijwilliger Everdien 
 
 
 
Bestuur 
 
Voorzitter/ Penningmeester/subsidie  : Marjon Slager-Prins   
Adres      : Bredeweg 2, 9922 PD  WESTEREMDEN 
Tel.      : 06-83658306 
E-mail      : marjonslager@gmail.com 
Secretaris/Personeel    : Willemien Bos-Smeding    
Adres      : Dorpsweg 30, 9922 PH  WESTEREMDEN 
Tel.      : 06-50834686 
E-mail      : wks86@hotmail.com 
Kwaliteitscoordinator/peuterbeheer   : Hilja Bronsema-Groenwold 
Adres      : Huizingerweg 62 9922PP WRSTEREMDEN 
Tel.      : 06-13250547 
E-mail      : hiljagroenwold@hotmail.com  
Communicatie/Activiteiten    : Wikje Vandermaelen-Jansen  
Adres      : Dorpsweg 26, 9922 PH  WESTEREMDEN 
Tel.      : 06-23323379 
E-mail      : wikjevandermaelen@gmail.com 
 
Gediplomeerde leidsters 
 
Leidster      : Meta Stock – de Raad 
Woonplaats     : Westeremden 
Tel.      : 0596-551495 / 06-10326275 
E-mail      : bmstock27@gmail.com 
Leidster      : Nanda Russchen 
Woonplaats     : Bedum 
Tel.      : 06-30837118 
E-mail      : n.vdbosch@hetnet.nl 
Leidster      : Mariet Menninga 
Woonplaats     : Garsthuizen 
Tel.      : 06-17123952 
E-mail      : menningamt@gmail.com 
 
 
Bankgegevens 
Rabobank IBAN rekeningnummer: NL82 RABO 0103 4427 74, t.n.v. peuterspeelzaal De Peutersoos 
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