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Welkom 
Bambino heet u van harte welkom bij Het Opstapje, peuterwerk. In deze groepsbijlage vindt u extra 

informatie over deze locatie, aanvullend op ons pedagogisch beleidsplan. Het aanspreekpunt voor deze 

locatie is Ineke Kuijt.  

Openingstijden 
Het peuterwerk is 40 weken per jaar (tijdens de schoolweken) geopend op maandag-, dinsdag-, 

donderdag- en vrijdagochtend van 8.30-12.30 uur. Bambino is gesloten op nationale feestdagen. 

Contactgegevens 
Bambino Het Opstapje - Peuterwerk voor kinderen van 2 tot 4 jaar 

Gevestigd in basisschool De Burcht (het peuterwerk heeft een eigen ingang) 

Broekweg 32 

2235 BK Valkenburg Zh 

Telefoonnummer: 071 40 18 431 

LRKP nummer (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen): 147145004 

Brengen en halen 
De tijden voor het brengen en halen van uw kind zijn als volgt:  

1.1. 08.30 uur  1.2. Brengen voor de ochtend  

1.3. 12.30 uur  1.4. Halen van de ochtend 

 

We willen u vragen om een rugtasje aan uw kind mee te geven met zijn of haar naam erop (alle nieuwe 

peuters krijgen een naamlabel van ons) en daarin een setje reservekleding en eventueel luiers en 

billendoekjes. U kunt het tasje bij de jas aan de kapstok hangen. Tijdens een moment van overdracht 

horen de medewerkers graag hoe het met uw kind gaat. Bij afwezigheid kunt u uw kind afmelden via de 

Konnect app. Indien uw kind wordt opgehaald door een andere persoon dan ouders/verzorgers dan 

dient de ouder/verzorger de groepsleiding tijdig hierover te informeren via de Konnect app. Deze 

persoon moet in elk geval ouder zijn dan 13 jaar. 

Halverwege het programma eten we fruit en drinken we water. Wilt u een bakje fruit (voorzien van de 

naam) aan uw peuter meegeven voor dit moment? Hierbij is het belangrijk om tomaatjes en druiven in 

de lengte doormidden te snijden. 

Stamgroep 
De stamgroep van het peuterwerk bestaat uit maximaal 16 peuters van 2 tot 4 jaar. Er zijn altijd twee 

pedagogisch medewerkers aanwezig. Op sommige dagen is er een stagiaire en/of vrijwilliger op de 

groep. 

Ieder kind verblijft in een eigen vaste stamgroep met eigen pedagogisch medewerkers. Kinderen kunnen 

de groep verlaten voor een activiteit of feestje bij de basisschool. Dit gebeurt altijd onder begeleiding 

van vertrouwde medewerkers. Onze pedagogisch medewerkers hebben oog voor het welzijn van uw 

kind en observeren of uw kind zich op zijn gemak voelt bij de activiteiten buiten de eigen stamgroep. 
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Dagindeling 
Op de groepen werken we met een vast ritme.  

Ochtend Activiteit 

8.30-8.45 Kinderen worden gebracht. De kinderen die gebracht zijn kunnen vrij 
spelen.  

8.45-9.00  Start met kinderen in de kring. Er wordt gezongen, uit de bijbel 
gelezen en de dagindeling wordt doorgenomen met behulp van 
dagindelingskaartjes.  

9.00-9.30  Vrij spel en tijdens het spelen wordt in kleine groepjes een 
knutselwerk/activiteit aangeboden, passend bij het thema 

9.30-9.45 De kinderen komen in de kring en nadat we een liedje hebben 
gezongen, ruimen we gezamenlijk het lokaal op.  

9.45-10.15  Er wordt een plasronde gedaan, luiers worden verschoond en 
handen gewassen. 

10.15-10.30 Eet- en drinkmoment met fruit en water. 

10.30-10.45  Er wordt een boekje voorgelezen 

10.45-11.30 Bewegen/Buiten spelen 

11.30-11.45 Extra plasmoment 

11.45-12.00 Activiteit passend bij het thema 

12.00-12.15  De ochtend/middag wordt gezamenlijk afgesloten 

12.30 Kinderen worden opgehaald 

 

Bijzondere gebeurtenissen 

Op de peuteropvang vinden wij het leuk om de verjaardag van uw peuter te vieren. Om er voor te zorgen 
dat wij er een echt feestje van kunnen maken, vragen wij u om vooraf met de pedagogisch medewerker 
te overleggen wat het beste moment is. 

- Trakteer iets gezonds. Tips vindt u op www.gezondtrakteren.nl 
- Denk ook aan de veiligheid van de peuters. Gebruik geen prikkers, noten en dergelijke. Als u 

kleine tomaatjes of druiven trakteert graag in de lengte doorsnijden. 
Twijfelt u over de traktatie? Wij denken graag met u mee over iets leuks en lekkers. 
 
Verder wordt er ruim aandacht besteedt aan het vieren van Christelijke feesten. Met kerst en Pasen 
worden er gezellige activiteiten georganiseerd, waar ook de ouders bij betrokken worden. Ook het 
sinterklaasfeest wordt gevierd en er is aandacht voor een juffenfeest, de paardenmarkt in Valkenburg, 
koningsdag, de Kinderboekenweek, het Voorleesontbijt en natuurlijk opa- en omaweek.  
 

Samenwerking 
Onze locatie is gehuisvest in een basisschool en werkt daarmee nauw samen. De letterlijke en figuurlijke 
aansluiting bij de basisschool is een verrijking in het kader van de doorgaande lijn. Op deze manier 
wennen de peuters al een klein beetje aan het reilen en zeilen van de ‘grote’ school. Daarnaast kunnen 
er soms zorgen zijn over een kind en/of gezin. Hierin werkt Bambino samen met het Centrum voor 
Jeugd en Gezin en Auris (met betrekking tot spreken, horen, taal). 
 

Vroeg- en Voorschoolse Educatie 

VVE staat voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie en is erop gericht de (taal)ontwikkeling van kinderen 
te stimuleren zodat de overgang naar de basisschool soepel verloopt. Het Opstapje biedt VVE aan 
middels de methode Peuterpraat. Peuterpraat is een totaal programma voor de brede ontwikkeling van 
peuters. Het beschrijft activiteiten om zes verschillende ontwikkelingsgebieden systematisch te 
stimuleren, namelijk de spraak- en taalontwikkeling, luistervaardigheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, 
rekenvaardigheid, motorische ontwikkeling en spelvaardigheid. De methode werkt met thema’s die 
uitgaan van de belevingswereld van de kinderen en die ongeveer drie weken lang als een rode draad 
door de werkzaamheden op de peuteropvang gaat. De ruimtes zijn zodanig ingericht dat er op een 
goede manier met het VVE-programma gewerkt kan worden. Dit betekent dat er hoeken zijn zoals de 
vertrouwde huishoek en bouwhoek, maar ook een themahoek die per thema anders wordt ingericht 
passend bij het thema. Ook is er ruimte om activiteiten in de grote en kleine groep / kring te doen. Naast 
de standaard inrichting van de ruimtes is er bij ieder thema passend materiaal om aan de VVE thema’s 
te kunnen werken. Ieder thema worden er weer andere materialen toegevoegd. Binnen de thema’s zijn 
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er woordkaarten beschikbaar die worden opgehangen en die worden benoemd gedurende het thema. 
Van ieder thema wordt een ouderbrief meegegeven, zodat ouders ook weten waar uw kind op de 
peuteropvang mee bezig is. In deze brief staan tips waarmee ouders thuis ook met hun peuter aan de 
slag kan gaan. Op de locaties is tevens oudermateriaal te leen. Alle medewerkers zijn VVE-
gecertificeerd en geschoold om met deze methode te werken. Ieder jaar worden de pedagogisch 
medewerkers bijgeschoold door middel van cursussen op ieder vlak van de ontwikkeling van de peuter. 
 
Drie keer wordt uw kind door zijn of haar mentor geobserveerd, bij 2 jaar en 3 maanden, bij 2 jaar en 10 

maanden en bij 3 jaar en 10 maanden, wij vullen daar een observatieformulier over in. Dit 

observatieformulier wordt na elke observatie met u besproken. Als uw kind de peuteropvang verlaat zal 

het observatieformulier worden doorgestuurd. Dit kan naar de basisschool zijn, maar ook naar een 

andere peuteropvang of een zorginstelling. Voor de basisschool is het observatieformulier de start van 

het leerlingvolg-dossier van het kind, wat op de basisschool wordt bijgehouden. Wanneer blijkt dat extra 

aandacht nodig is kan de Intern Kind Begeleider (IKB-er) worden ingeschakeld, zij geeft de peuter een 

steuntje in de rug door extra begeleiding en zij kan doorverwijzen wanneer dat nodig mocht zijn. 

 

Aanbod 960 uur VE 

Aan peuters tussen 2,5 en 4 jaar met een VE indicatie bieden we 960 uur VE. Dit komt neer op 16 uur 

VE per week. Deze 16 uur wordt verdeeld over 4 ochtenden van 4 uur VE per week. Per kind kan in 

overleg met ouders en afdeling planning en plaatsing maatwerk worden geleverd om tot een aanbod 

van 960 uur VE te komen. Uitgangspunten blijven hierbij dat de VE uren worden verdeeld over minimaal 

3 dagen per week met een maximum van 6 uren VE per dag. 

 

Uitstapjes  
Bij het peuterwerk beperken de uitstapjes zich grotendeels tot een bezoek aan winkel, speelgelegenheid 
of kinderboerderij in de nabije omgeving. Bij de start van de opvang van uw kind, heeft u wel of geen 
toestemming gegeven hiervoor. Bij uitstapjes houden wij rekening met de groepsgrootte. Hierover zijn 
werkinstructies opgesteld waar medewerkers zich aan dienen te houden. 


