Peuterspeelzalen
Praktische informatie
Openingstijden & vakanties
De openingstijden verschillen per speelzaal. Zie hiervoor de locaties.
De vakanties van de peuterspeelzaal vallen samen met de vakanties van de basisscholen. In de meivakantie
kan dat afwijken. In de zomer sluiten de speelzalen een week eerder en starten een week later dan de
basisscholen.
Brengen, ophalen en afmelden
Voor het brengen en ophalen van uw kind gelden de begin en eindtijden van de peuterspeelzaal.
Haalt iemand anders uw kind op, laat u dit dan weten aan de peuterleidster(s).
Als uw kind de peuterspeelzaal niet kan bezoeken door ziekte, tussentijdse vakantie of andere redenen,
vragen wij u dit ook door te geven aan de peuterleidster. Als u zelf geen afbericht geeft, dan neemt de
peuterleidster contact met u op.
De ruimte en de activiteiten
De peuterspeelzaal is speciaal voor peuters ingericht met allerlei speelmateriaal, o.a. tafels met puzzels,
prentenboeken, een poppenhoek en constructiemateriaal. Het grootste deel van de tijd kunnen de kinderen
zelf kiezen waarmee ze willen spelen. Na het opruimen volgt een gezamenlijke activiteit: knutselen of een
bewegingsspel. Bij droog week gaan we met de peuters naar buiten. Ook samen in een kring is een
belangrijk onderdeel: kinderen krijgen drinken, eten een koekje en fruit, doen kringspelletjes en zingen
liedjes; en de peuterleidster leest voor.
In de peuterspeelzaal willen we spelenderwijs een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van uw kind. Die
ontwikkeling betreft het taal- en denkvermogen, de fijne en grove motoriek en de sociaal emotionele
ontwikkeling. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u het Pedagogisch Beleid vinden op onze website
www.welschapkinderopvang.nl
Wenperiode
Voordat uw kind de speelzaal gaat bezoeken, nodigt de peuterleidster u uit voor een kennismakingsgesprek
en een rondleiding. U kunt u uw kind daarbij meenemen.
Het is prettig als u de tijd neemt om samen met uw kind de speelzaal te ontdekken. U kunt met de
peuterleidster overleggen of het nodig is om erbij te blijven. Dit zal per kind verschillen. Voor het wennen is
het belangrijk dat u kort en duidelijk afscheid neemt van uw kind. Als uw kind huilt wanneer u weggaat, is dat
meestal snel weer over. Als u twijfelt, kunt u tijdens de ochtend of middag altijd bellen om te informeren hoe
het gaat.
Kleding & verzorging
Makkelijk zittende en gemakkelijk wasbare kleding speelt prettig voor een kind.
Als uw kind nog niet zindelijk is, vragen wij u een luier en verschoning mee te geven, voorzien van de naam
van uw kind. Kinderen die zindelijk zijn, kunnen toch een ongelukje krijgen. Het is daarom fijn als u de eerste
tijd voor wat reservekleding zorgt.
Bij zonnig weer raden wij aan om uw kind in te smeren met zonnebrandcrème voordat hij/zij naar de
peuterspeelzaal komt.
Wij gaan ervan uit dat kinderen thuis hebben ontbeten voordat ze naar de peuterspeelzaal komen.
Verjaardag en traktaties
Als uw kind jarig is, mag dat op de peuterspeelzaal gevierd worden. U kunt dat in overleg met de
peuterleidster afspreken. Voor traktaties, is onze visie: klein, weinig en zo gezond mogelijk.
Ziekte
Wij hebben geen mogelijkheden om zieke kinderen te begeleiden. Als uw kind ziek wordt bij de
peuterspeelzaal, dan nemen wij contact met u op met het verzoek uw kind op te (laten) halen.
Wij vinden het van groot belang dat kinderen die gebruik maken van de peuterspeelzaal het volledige
vaccinatiepakket ontvangen. Wij stellen dit niet als eis, maar geven wel het advies dit te doen.
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Het toedienen van medicijnen aan kinderen doen wij uitsluitend als ouders toestemming geven via de
Verklaring Medicijnverstrekking. Die kunt u downloaden van onze website.
Ons ziektebeleid is ook op de website te vinden: www.welschapkinderopvang.nl.
Hoofdluis
Als u bij uw kind hoofdluis ontdekt, wilt u dat dan nog dezelfde dag doorgeven. Zodra de hoofdluis
behandeld wordt, kan uw kind de peuterspeelzaal gewoon bezoeken.
Informatie over uw kind & oudercontact
Voor een goede zorg voor uw kind is goed contact tussen ouders en peuterleidster belangrijk. Bij het
brengen en halen heeft u korte gesprekjes met de peuterleidster en als uw kind gewend is kunt u een
afspraak maken om een dagdeel mee te maken, zodat u kunt zien hoe het met uw kind gaat bij de
peuterspeelzaal.
Rond de 3e verjaardag van uw kind en als uw kind naar de basisschool gaat, nodigen wij u uit voor een
gesprek over hoe het gaat met uw kind. Op het moment dat uw kind naar de basisschool gaat, staat het
gesprek in het teken van het formulier Overdracht naar de basisschool. Wij adviseren u om dit formulier over
te dragen aan de leerkracht van uw kind.
Heeft u of de peuterleidster om andere redenen behoefte aan een gesprek, dan maken we een afspraak.
De peuterleidsters organiseren ouderbijeenkomsten. Wij adviseren u om daar aan deel te nemen.
Opvoedingsvoorlichting
Als partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin, onderschrijven wij de uitgangspunten van ‘Positief
Opvoeden’ (Triple P) een ondersteuningsprogramma dat opvoeden makkelijker en plezieriger wil maken. Bij
de peuterspeelzaal hebben wij de informatiefolder van dit programma. De peuterleidsters kunnen u
adviseren of ondersteunen als u vragen heeft over de opvoeding of de ontwikkeling van uw kind.
Meldcode
Wij werken met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. In het kader van kwaliteitszorg is de
peuterspeelzaal dit verplicht, net als onderwijs, gezondheidszorg etc.
Opzegtermijn
De peuterspeelzaal eindigt voor uw kind op de dag dat het 4 jaar wordt. Wilt u eerder opzeggen, dan geldt
een opzegtermijn van één maand. U kunt op elke dag van de maand opzeggen.
Oudercommissie
Het is belangrijk dat ouders meedenken over zaken die zij als opvoeder en klant belangrijk vinden voor het
peuterspeelzaalwerk. Dat kan in de oudercommissie die we elk schooljaar (op)nieuw aanstellen. Bij de start
van het nieuwe schooljaar ontvangt u een uitnodiging voor deelname aan de oudercommissie.
Huisregels en tips
Bij de peuterspeelzaal spreken de leidsters, kinderen en ouders de Nederlandse taal.
Bij onze locaties mag zowel binnen als op het speelplein niet gerookt worden.
Het meenemen van huisdieren in onze gebouwen is niet toegestaan.
Speelgoed van thuis meenemen is niet de bedoeling. Het kan zoekraken of stukgaan, Welschap is niet
verantwoordelijk voor schade of verlies.
Adres-, email-, telefoonwijziging
Bij wijziging van uw adres, e-mailadres en/of telefoonnummer, vragen wij u om dat zo spoedig mogelijk te
laten weten aan de leidsters bij de speelzaal. Wij vragen u om ook uw gegevens te wijzigen via de website
www.welschapkinderopvang.nl bij ‘Inloggen voor ouders’.
Privacy
Wij behandelen en bewaren de persoonsgegevens van ouders/verzorgers en kinderen conform de wet op de
persoonsregistratie. Als ouder/verzorger heeft u recht op inzage in deze gegevens. Als het in het belang van
het kind is om informatie aan derden te verstrekken, doen wij dat altijd in overleg met de ouders.
Suggesties of klachten
Welschap heeft een regeling suggesties en klachten. U vindt die op de website onder contact.
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