Peutergroep “de Toverster”

Wat biedt de Toverster
We bieden een vrije peutergroep voor peuters (voorheen peuterspeelzaal). Kinderen vanaf 2 jaar en
4 maanden tot 4 jaar zijn bij ons van harte welkom. We organiseren voor hen een dagdeel van drie
uur in de ochtend. De ochtenden kennen vaste activiteiten zoals het kneden van brooddeeg, zingen,
knutselen, voorlezen en buiten spelen. Rustige momenten aan tafel worden afgewisseld met
momenten van actief spelen en ruimte voor fantasiespel. De kinderen helpen met dagelijkse
bezigheden zoals buiten vegen en afwassen. Het samen ondernemen van activiteiten en samen
spelen biedt kinderen de mogelijkheid om sociale vaardigheden te ontwikkelen, lekker in hun lijf te
komen en alvast een beetje kennis te maken met het basisonderwijs. Speciale aandacht schenken wij
aan de seizoenen van het jaar en de jaarfeesten.

Praktische punten op een rij
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De Toverster is voor peuters vanaf 2 jaar en 4 maanden tot 4 jaar
We werken vanuit een antroposofisch gedachtegoed
Elke ochtend van 08.45-11.45 uur (m.u.v. schoolvakanties en feestdagen)
Speciaal vrij peuterprogramma (we zijn géén VVE locatie)
Alle biologische voeding en verzorgingsartikelen zijn inclusief
Er is een minimale afname van twee dagdelen per week (m.u.v. kinderen die ook gebruik
maken van kinderopvang bij de Zonnestraaltjes)

Wij bieden ook kinderopvang aan bij ons kinderdagverblijf de Zonnestraaltjes. Helaas kunnen het
peuterarrangement en de dagopvang niet gecombineerd worden op één dag. Wel is het mogelijk om
een combinatie te maken op verschillende dagen.

Plaatsingsbeleid
U kunt uw kind vrijblijvend aanmelden via onze website.
➢ Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail. In verband met onze planning adviseren wij
om uw kind ruim van tevoren aan te melden.
➢ Ongeveer drie maanden voor de startdatum nemen we contact met u op over de
plaatsingsmogelijkheden voor uw kind. Broertjes/zusjes binnen KORVN en uitbreiden van
dagen hebben voorrang op het plaatsen van nieuwe kinderen.
➢ Kunnen we uw kind plaatsen, dan maken we ook een afspraak met u voor een rondleiding.
Tijdens deze rondleiding informeren we u dan over onze pedagogische visie, werkwijze en
organisatorische aspecten. Daarnaast is er ruimte voor het stellen van uw persoonlijke
vragen. Ook bezoeken we kort de peutergroep en kunt u kennismaken met onze pedagogisch
medewerksters.
➢ Na de rondleiding geeft u binnen 2 werkdagen aan of uw kind definitief komt. U ontvangt
dan ook van ons de plaatsingsovereenkomst. Wij verzoeken u deze binnen de gestelde
termijn ingevuld en getekend te retourneren.
➢ De eerste ochtend bij de Toverster bent u samen met uw kind vanaf 09.30 uur welkom op de
groep. U wordt dan door de pedagogisch medewerksters opgevangen en u (één ouder of
verzorger) mag er de hele ochtend bijblijven. Aan het eind van deze ochtend vindt dan nog
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een korte intake plaats. In de intake komen diverse praktische zaken aan de orde en heeft u
de ruimte om meer over uw kind te vertellen.
Tegemoetkoming in de kosten
Kinderopvangtoeslag
U kunt informeren bij de belastingdienst of u recht heeft op kinderopvangtoeslag. Meer informatie
vindt u op www.toeslagen.nl
Beëindiging plaatsingsovereenkomst
De opzegtermijn van uw plaatsingsovereenkomst bedraagt één maand en is dagelijks opzegbaar.
Het contract loopt automatisch door tot de dag voor de vierde verjaardag. Mocht u langer gebruik
willen maken van uw plaatsing (bijvoorbeeld wanneer uw kind pas na de zomer start op de
basisschool) dan dient u dit uiterlijk drie maanden van tevoren per mail aan ons kenbaar te maken.
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