Vlaardingen, 1 juli 2020.
Betreft: Herinrichting peuteropvang

Beste ouders en verzorgers van onze peuters,
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) richt zich op peuters en kleuters met een (taal)achterstand.
Door VVE kunnen kinderen op een speelse manier hun achterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede
start maken op de basisschool. De VVE loopt door in groep 1 en 2 van de basisschool.
IKC Jan Ligthart biedt bij beide opvanggroepen VVE aan. Dit doen wij omdat wij denken dat het
aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten goed is voor alle peuters, ongeacht het feit of zij wel
of geen taalachterstand hebben. Peuters die wel (risico op) een taalachterstand hebben, krijgen via
het consultatiebureau een VVE-indicatie. Met deze indicatie volgen zij het door de gemeente
vastgestelde VVE-aanbod. Met ingang van 1 augustus 2020 wordt het aanbod VVE voor kinderen met
een indicatie vanuit het consultatiebureau uitgebreid naar 960 uur, verdeeld over anderhalf jaar (voor
peuters van 2,5 tot 4 jaar).
Video met algemene uitleg over de verandering per 1 augustus 2020: Wat gaat er voor mijn kind
veranderen?
Met ingang van 1 augustus 2020 bieden wij binnen ons kindcentrum twee soorten peuteropvang aan.
De varianten van onze peuteropvang is op basis van een contract van 40 weken.

Peuteropvang de Krekeltjes (peuterspeelzaal 1):
Uitgaande van een contract van 40 weken per jaar betekent dit dat de peuteropvang bij de Krekeltjes
wordt aangeboden op twee dagdelen van 3 uur per week. Peuteropvang de Krekeltjes werkt met
koppeldagen (ochtend-middag).
Het VVE-aanbod voor peuters met een VVE-indicatie wordt aangeboden op vier dagdelen van 3 uur
per week én woensdagochtend van 4 uur per week, totaal 5 dagdelen, totaal 16 uur per week.
Er is geen VVE-aanbod tijdens alle reguliere schoolvakanties.
Er is geen mogelijkheid tot het ruilen van dagdelen.
De opvang verzorgt het fruit en drinken tijdens het fruitmoment in de ochtend.
Op woensdagochtend eten de peuters met een VVE-indicatie van de Krekeltjes een boterhammetje
tijdens de opvang. Deze peuters dienen hiervoor een eigen broodtrommel met (kleine) lunch mee te
nemen. Binnen de peuteropvang werken wij met een voedingsbeleid. Het voedingsbeleid is te vinden
op onze website https://www.janligthartvld.nl. Het voedingsbeleid is ook in te lezen bij de
peuteropvang.
Openingstijden de Krekeltjes:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
Ochtend dagdeel:
08.45 – 11.45 uur
Middag dagdeel:
12.45 – 15.45 uur
Woensdagochtend: alleen geopend voor de doelgroepkinderen van De Krekeltjes: 08.45 – 12.45 uur.
Video met uitleg over het aanbod van de Krekeltjes: uitleg aanbod De Krekeltjes
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Peuteropvang de Bijtjes (peuterspeelzaal 2):
Uitgaande van een contract van 40 weken per jaar betekent dit dat de peuteropvang bij de Bijtjes
wordt aangeboden op twee ochtenden van 4 uur per week. Peuteropvang de Bijtjes werkt met 2
ochtenddagdelen.
Het VVE-aanbod voor peuters met een VVE-indicatie wordt aangeboden op vier ochtenden van 4 uur
per week, totaal 16 uur per week.
Er is geen VVE-aanbod tijdens alle reguliere schoolvakanties.
Er is geen mogelijkheid tot het ruilen van dagdelen.
De opvang verzorgt het fruit en drinken tijdens het fruitmoment in de ochtend.
Tijdens de lunch eten de peuters van de Bijtjes een boterhammetje bij de opvang. De peuters dienen
hiervoor een eigen broodtrommel met (kleine) lunch mee te nemen. Binnen de peuteropvang werken
wij met een voedingsbeleid. Het voedingsbeleid is te vinden op onze website
https://www.janligthartvld.nl. Het voedingsbeleid is ook in te lezen bij de peuteropvang.
Openingstijden de Bijtjes:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 08.45 – 12.45 uur
Video met uitleg over het aanbod van de Bijtjes: uitleg aanbod de Bijtjes

Extra aanbod Het Peuterlab:
Voor peuters die op woensdagochtend niet naar onze peuteropvang gaan, voor de peuters van onze
dagopvang en andere peuters in de wijk bieden wij in samenwerking met Stichting Aanzet ‘Het
Peuterlab’ aan. In Het Peuterlab zijn peuters en ouders of andere begeleiders samen spelenderwijs
bezig met onderzoekend en bewegend leren, voorbereidend rekenen en schrijven, het vergroten van
de woordenschat, het stimuleren van fantasie en het nadenken over oplossingen.
Het Peuterlab vindt plaats in de groepsruimte van de Bijtjes op woensdagochtend: 08.45 – 10.00 uur.
De data:
September 2020
Oktober 2020
November 2020
December 2020
Januari 2021
Februari 2021
Maart 2021
April 2021
Mei 2021
Juni 2021

9 , 23
7
4 en 18
2 en 16
6 en 20
3 en 17
3 en 17
14
12 en 26
9 en 23

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u over de wijzigingen vragen hebben,
dan kunt u contact opnemen met onze coördinator opvang: Iris van Hoegee, i.vanhoegee@wijzer.nu.
Met vriendelijke groet,
Renée Veltenaar
Adjunct directeur IKC Jan Ligthart
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