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____Voorwoord____ 

 
 
Voor u ligt de jaargids 2015/2016 van Stichting Peuterspeelgroep Bleiswijk. De 
Babbels zult u digitaal blijven ontvangen. 
 
In de schoolgids kunt lezen wat  het komend schooljaar allemaal staat te gebeuren. 
Verder kunt u kennis maken met de leidsters, het bestuur en de oudercommissie. We 
mogen een ochtend meekijken bij een groep en vertelt Corina Metselaar over 
peuterdans. 
 
Alle activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, Peuterfeest en Modderdag zullen aan bod 
komen. We eindigen met een overzicht van al deze activiteiten met alle data. 
 
De adverteerders worden bedankt voor hun bijdrage. 
 
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over specifieke onderwerpen, 
neem dan gerust contact op met De Peuterhoek, telefoon 010- 5212073 of email 
info@depeuterhoek.nl. 
 

 

____Waarom naar de peuteropvang?____ 

 
 

In de peuteropvang (peuterspeelzaal) kunnen peuters 
tweemaal per week spelen met kinderen van hun eigen 
leeftijd. De kinderen leren elkaar kennen, ze gaan elkaar 
verdragen in hun spel en langzaam maar zeker gaan ze 
samen spelen. De aanwezige leidsters stimuleren het spel 
en zorgen voor een prettige sfeer waarin de kinderen zich 
veilig voelen. Een deel van de ochtend of middag gaan de 
kinderen vrij spelen. Daarbij wordt gelet op de 
ontwikkeling van de grove motoriek (o.a. door bouwen, 
klimmen, glijden en buiten spelen) en de fijne motoriek, 
(o.a. door  scheuren, tekenen, plakken of kleien). De 
lichamelijke ontwikkeling wordt gestimuleerd door 
bewegingsspel. Centraal staat dat de peuter zelf zijn spelmateriaal kiest en dat het 
niet wordt gedwongen tot iets wat hij of zij niet wil. Na het vrije spel wordt er 
gezamenlijk opgeruimd. Vervolgens wordt er iets gedronken. Dit is altijd een gezellig 
en rustig onderdeel. Na het drinken gaan de leidsters spelen met de kinderen ‘in de 
groep’. Er wordt geluisterd naar een verhaal, gekeken naar de poppenkast, liedjes 
gezongen, spelletjes gedaan of buiten gespeeld. De taalontwikkeling wordt 
gestimuleerd gedurende alle onderdelen. We werken met het taalprogramma Puk en 
Ko dat in alle groepen gebruikt wordt. 
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____Algemene informatie____ 

 

Geschiedenis 
 

De geschiedenis van de Stichting Peuterspeelgroep Bleiswijk gaat terug tot 3 
december 1970. Op die datum werd de stichting in het leven geroepen, na 
maandenlange voorbereiding door een aantal enthousiaste ouders. Op 11 januari 
werd vervolgens gestart met 15 peuters, verdeeld over twee groepen. Aanvankelijk 
was de peuterspeelgroep gevestigd in de kleuterschool ‘De Pereboom’, maar al na 
een maand moest worden verhuisd naar Dorpstraat 14.  
 
Binnen enkele jaren nam het aantal peuters verder toe waardoor deze accommodatie 
in 1974 ook niet langer toereikend was voor de inmiddels drie peutergroepen. Een 
tweede speelruimte werd toen gevonden in de kantine van sportvereniging ‘De 
Weidevogels’. Op 1 februari 1974 gingen hier twee groepen van start. In 1975 werd 
het aantal groepen uitgebreid tot zes en werd langzaam maar zeker duidelijk dat de 
peuterspeelgroep opnieuw moest verhuizen. Van 5 maart 1977 tot 27 maart 1986 
werd toen onderdak gevonden in  ‘Het Peuterplaatsje’ aan de Plaats.   
 
Daarna werd de peuterspeelgroep gehuisvest in gebouw ‘De Vluchtheuvel’ aan de 
Dorpstraat.  
 
In maart 2008 is De Peuterhoek uiteindelijk ook hier vertrokken en heeft een 
prachtig nieuw pand betrokken aan de Emmastraat nummer 30. De peuters zijn 
verdeeld in zeven groepen van maximaal 16 peuters en een groep speciaal voor 3-
jarigen van maximaal 8 peuters.  
 

Doel 
 

Het doel van de Stichting 
Peuterspeelgroep Bleiswijk is het 
bevorderen van de ontwikkeling van 
jonge kinderen, door hen in 
groepsverband samen te brengen onder 
deskundige leiding. 
Sinds enkele jaren is ook het stimuleren 
van de taalontwikkeling van kinderen 
met een taalachterstand een doel 
geworden. 
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____Organisatie____ 

 

1. Het bestuur 
 

Het bestuur van de Stichting Peuterspeelgroep Bleiswijk bestaat uit: Menno Duk 
(voorzitter), Cliff van der Putten (penningmeester), Michel Driessen (secretaris), 
Leoniek Gabry (incasso) en Jacqueline Schlagwein. De directeur Liesbeth Kraaijenga 
maakt deel uit van het bestuur.  
Iedereen mag in principe zitting nemen in het bestuur, echter in de praktijk blijkt dat 
de meeste bestuursleden ouders/verzorgers zijn met een peuter op de 
peuterspeelzaal. Het bestuur is belast met de leiding van de Stichting en 
verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken. Nieuwe leden zijn van harte 
welkom. 
Voorzitter en secretaris vormen het dagelijks bestuur en vertegenwoordigen de 
Stichting in- en buiten rechte. Vanuit het bestuur wordt contact onderhouden met de 
gemeente o.a. in verband met subsidie en huur van de lokalen. Daarnaast 
onderhoudt de directie contacten met het expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving 
en Opvoeding (JSO). Deze organisatie, waarbij de Stichting is aangesloten, behartigt 
de belangen van en verstrekt richtlijnen aan kindercentra. De directie volgt de 
ontwikkelingen van en neemt incidenteel deel aan het overleg Lokale Educatieve 
Agenda (LEA) georganiseerd door de gemeente, in het kader van de doorgaande 
leerlijn. 
 
 
Hieronder stellen de directeur en 1 lid van het bestuur zich voor. 
 
Liesbeth Kraaijenga 
Sinds 2005 ben ik werkzaam bij De Peuterhoek, als directeur. Op dinsdag ben ik bij 
De Peuterhoek aan het werk in het kantoor. Ik vind het leuk om bij De Peuterhoek te 
werken, ik ben van oorsprong pedagoog en interesseer me in de zorg voor kinderen. 
Ik ben daarom ook graag bezig met de kwaliteit van peuteropvang (meer dan alleen 
spelen!). Samen met het bestuur regel ik de personeelszaken, de pr, contact met de 
gemeente, neem deel aan het gemeentelijk VVE overleg en houd me bezig met 
beleidsmatige zaken en protocollen (bv inzake gezondheid en veiligheid). 
Ik ben getrouwd, woon in Berkel en Rodenrijs en heb 3 kinderen (2 zoons, 1 
dochter). Op overige dagen ben ik bij een andere werkgever aan het werk. Mijn 
hobby's zijn buiten sporten (hardlopen, fietsen), zingen en dansen. 
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Leoniek Gabry 

Mijn beide kinderen hebben met veel plezier de 
Peuterhoek bezocht. Sinds kort zitten ze allebei 
op de basisschool, maar ik vind het nog leuk en 
belangrijk om betrokken te blijven bij de 
Peuterhoek, zeker in deze roerige tijden. Ik ben 
van mening dat de peuterspeelzaal heel 
belangrijk is voor de vorming van peuters en 
een goede voorbereiding is voor de 
basisschool. 

 
 

In 2011 ben ik begonnen in de oudercommissie. In 2013 besloot ik ook in het 
bestuur te gaan, eerst als tussenpersoon tussen oudercommissie en bestuur, maar 
nu als medewerker incasso. Tevens ben ik vrijwilliger bij de speel-o-theek in Bleiswijk 
en help ik op de basisschool bij mijn kinderen.  

2. Oudercommissie 
 
De oudercommissie bestaat uit ouders van peuters die de Peuterhoek bezoeken of op 
de wachtlijst staan. De taken van de commissie zijn: het bieden van hulp aan het 
bestuur en de leidsters bij diverse activiteiten zoals het verzorgen van het 
sinterklaasfeest en het peuterfeest, het samenstellen van de jaargids en het 
coördineren van de hulpouders bij het ophalen van het oud papier. Verder helpen zij 
tijdens de laatste dinsdag van de maand tijdens de inschrijfochtend voor nieuwe 
peuters. Een paar keer per jaar (meestal 2 keer) vindt er een vergadering plaats. 
Tijdens deze vergadering wordt er besproken wat er op dat moment speelt op de 
Peuterhoek. 
Achteraan deze gids vinden u de namenlijst van de huidige leden van de 
oudercommissie. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. U kunt hiervoor contact 
opnemen met een van de leidsters of een lid van de oudercommissie. 
 

3. Hulpouders 

Dit zijn ouders die incidenteel helpen bij activiteiten op de Peuterhoek, zoals het  
Sinterklaasfeest, Peuterfeest, maar ook elke laatste dinsdag van de maand bij de 
inschrijfochtend. Indien u interesse heeft om af en toe te helpen, kunt u dit 
doorgeven aan een van de leidsters. 
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4. Leidsters 
 

Elke peutergroep wordt geleid door twee leidsters. Elke groep heeft minimaal één 
vaste leidster. Alle leidsters hebben een opleiding tot peuterleidster, SPW3 of KVJV of 
een vergelijkbare opleiding gevolgd. De donderdagmiddaggroep telt maximaal 8 
kinderen en wordt geleid door een gediplomeerde leidster. De leidsters worden 
regelmatig bijgeschoold door deel te nemen aan cursussen die worden georganiseerd 
door JSO (Expertisecentrum voor Jeugd Samenleving en Opvoeding), MHR, CED-
groep of andere onderwijsinstellingen. Alle leidsters hebben een VVE certificaat (Voor 
en vroegschoolse opvang). Alle leidsters hebben een BHV diploma. 
 

 
 

Bovenste rij vlnr Linda, Ida, Erika en Yvonne 
Onderste rij vlnr Annette, Liesbeth en Mariëtte 
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Juf Erika 
Mijn naam is Erika Pronk en ik werk sinds eind 2009 met veel plezier bij de 
Peuterhoek. 
Ik woon in Bergschenhoek, ben getrouwd en heb een zoon(1998) en dochter(2002) 
Maandag, dinsdag en donderdag ben ik op de Peuterhoek te vinden. 
Op maandag met Linda bij de aapjes en de dolfijntjes, op dinsdag met Yvonne bij de 
kikkertjes en olifantjes en op donderdag met Ida bij de olifantjes en kikkertjes. 
Het werken met peuters tussen de twee en vier jaar vind ik erg boeiend. De 
ontwikkeling gaat heel snel en het is fijn om er positief aan bij te mogen dragen. 
 
 
Juf Ida           
Hallo, ik ben Ida Gijsenbergh-Dahles, woon in Bleiswijk en ben getrouwd met Henk. 
Ik heb een zoon Arwin en dochter Tanja en twee kleinkinderen. Mijn hobby's zijn 
wandelen, tuinieren, fietsen en knutselen. Ik ben juf sinds 4 oktober 1989. Ik draai 
de groepen Beertjes met Annette en Olifantjes en Kikkertjes met Erika met heel veel 
plezier, elke dag!! 
 
 
Juf Linda            
Ik ben geboren in Londen en woon vanaf mijn huwelijk in 1983 in Nederland. In 
1989 zijn wij (mijn man, jongste dochter en ik) vanuit Rotterdam naar Bleiswijk 
verhuisd. In 1993 ben ik begonnen op de `Peuterhoek’ als invalkracht. Mijn zoon zat 
toen hier op de peuterspeelzaal en ik was door zijn juf benaderd omdat zij wist dat ik 
hiervoor gediplomeerd was. Hiervoor had ik alleen maar met `engelstalige’ kinderen  
gewerkt (eerst bij een peuterspeelzaal in Engeland en daarna op de Britse school in 
Den Haag) dus het was voor mij een grote uitdaging om ineens aan de slag te gaan 
bij een Nederlands sprekende peuterschool! In 1997 ben ik `vaste’ juf geworden en 
omdat het hier zo leuk is, werk ik nog steeds elke dag met veel plezier.    
 

             
Juf Annette           
Begonnen als voorzitter van de Oudercommissie in 1999 beviel de sfeer op de 
Peuterhoek mij zo goed dat ik sinds 2000 als leidster werkzaam ben bij de 
Peuterhoek. In 2004 kwam daar de functie van hoofdleidster bij. De combinatie van 
deze twee functies maakt mijn werk heel afwisselend, uitdagend en boeiend. Met 
heel veel plezier werk ik met Ida op de groep de Beertjes en met Mariëtte op de 
groep van de Giraffen en de Egeltjes (op dinsdagochtend). Op maandag- en 
dinsdagmiddag zit ik in het kantoor, dus als u vragen heeft kunt u altijd even 
binnenlopen.  
Ik ben getrouwd met Jan Dick en heb 2 dochters, Eva en Laura, en een zoon, 
Robert. Als ik niet aan het werk ben voor de Peuterhoek, dan fiets ik graag, ik houd 
veel van lezen en muziek en vind het heerlijk op om vakantie te gaan. 
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Juf Yvonne           
Ik ben Yvonne Neven. Ik heb drie kinderen ben getrouwd en woon in Waddinxveen. 
Sinds 2008 werk ik op een peuterspeelzaal. Eerst in Waddinxveen en sinds 2012 ook 
op de Peuterhoek in Bleiswijk. 
Met veel plezier ga ik elke keer weer naar mijn werk. Dinsdag naar de kikkertjes en 
in de middag naar de Dolfijntjes. Woensdag naar de Aapjes en Vrijdagmorgen naar 
de Egeltjes. 
Doordat ik op zoveel groepen werkzaam ben ken ik wel heel veel peuters van de 
Peuterhoek en dat vind ik wel heel erg leuk! 
 

Juf Mariette    
Mijn naam is Mariëtte van Beek-Oudshoorn. Ik ben geboren op 29 september 1965 in 
's-Gravenhage. Sinds 1988 getrouwd met John van Beek. In 1989 kregen we onze 
dochter Marianne en zijn in 1990 verhuisd naar Bleiswijk. In 1992 is onze zoon 
Sebastiaan geboren en in 1996 onze tweede dochter Daniëlle. Ik kreeg in 1999 de 
kans om op de Peuterhoek te komen werken en dit doe ik nog steeds met veel 
plezier. Mijn werkdagen zijn maandagochtend en vrijdagmiddag bij de Giraffen, 
dinsdag- en vrijdagochtend bij de Egeltjes en donderdagochtend op de groep van de 
Dolfijntjes. Naast leidster van deze groepen ben ik assistent hoofdleidster. 
      

5. Groepsindeling 
Er zijn zeven groepen voor peuters van 2 jaar tot 4 jaar en één groep voor 3-jarigen 
(een middag). 
De indeling is als volgt: 
 

 Aapjes  -  maandagochtend ( Linda en Erika) en woensdagochtend (Linda en 
Yvonne) 

 Beertjes  -  woensdagochtend en vrijdagochtend (Ida en Annette) 
 Olifantjes  -  dinsdagmiddag (Erika en Yvonne) en donderdagochtend (Erika 

en Ida) 
 Dolfijntjes - maandagmiddag (Linda en Erika) en donderdagochtend (Linda en 

Mariëtte) 
 Egeltjes  -  dinsdagochtend (Mariëtte en Annette) en vrijdagochtend (Mariëtte 

en Yvonne) 
 Giraffen    -  maandagochtend en vrijdagmiddag (Mariëtte en Annette) 
 Kikkertjes  -  dinsdagochtend (Erika en Yvonne) en donderdagmiddag (Erika 

en Ida) 
 Tijgertjes (3+ groep) – donderdagmiddag (Linda) 

 
U kunt altijd meer of andere dagdelen kiezen, dit gaat in overleg met de hoofd-
leidster Annette Koster.  
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Een ochtendje op de groep 

 
Om half 9 gaat de deur open en de eerste kinderen 
en ouders of opa's en oma's komen binnen. Ze geven 
de juf een handje en zeggen goedemorgen. Daarna 
gaan ze puzzelen, op de glijbaan, duiken de auto- of 
de poppenhoek in en natuurlijk de kleitafel. 
De nieuwe kindjes hebben soms nog moeite met 
afscheid nemen, maar worden door de juf getroost 
en dan is het over. Ze gaan ook lekker spelen of 
blijven dichtbij de juf. Om 9 uur gaat de deur dicht 
en zijn er geen ouders meer. 
Om half 10 is het fruittijd. De kinderen helpen mee om de tafel leeg te ruimen, gaan 
nog even plassen en dan zitten we gezellig aan de tafel. We zingen een liedje: 
“Goedemorgen allemaal, hebben jullie lekker geslapen? Goedemorgen allemaal, wat 
fijn dat jullie er zijn.” Dan gaat de juf uit de map de namen voorlezen en horen ze 
hun eigen naam, dan zeggen ze: “ja juf.” We tellen de kinderen en schrijven het 
aantal op het bordje. Er mogen 2 kindjes uitdelen (houden we ook bij in de map) en 
de juf geeft het fruit/koekje aan en zij delen het uit. Als iedereen heeft, zeggen we: 
“Tip-tap-top, eet alles maar lekker op. Eet smakelijk.” 
De juf neemt koffie of thee en om ongeveer 10 uur zijn we klaar en mogen ze van 
tafel, stoel aanschuiven en gaan we verder met het programma; verven, plakken of 
kleuren. De VVE-kindjes krijgen dan extra aandacht en vrij spelen natuurlijk. 
 
Om 10.45 uur gaan we opruimen en zingen dan: “Wij ruimen alles samen op, ik tel 
van 1 tot 10 en als ik klaar met tellen ben, dan willen we geen speelgoed meer zien!” 
Het is de bedoeling dat ze gaan opruimen en niet meer spelen, maar dat is oh zo 
moeilijk. 
Daarna gaan we aan de tafel zitten en mogen er 2 andere kinderen de bekers 
uitdelen. We zingen en klappen: “Drink maar lekker 2x, slok slok slok 2x, dat zal 
lekker smaken 2x, drink maar op 2x. Drink lekker, de jongens en de meisjes.” De juf 
maakt de bekers open en het rietjes mogen ze zelf uitpakken. Na het drinken is er 
weer een plaspauze. 
 
Het is tijd voor de kring. Er worden liedjes gezongen, verhaaltjes voorgelezen of iets 
met het thema Puk gedaan. Bij mooi weer wordt er lekker buiten gespeeld met de 
fietsjes, loopfietsjes, auto's, step, skelters, speelhuisje of in de zandbak. 
 

Vandaag hebben we een afscheidsfeestje van 
Merel, dus slingers opgehangen en feeststoel 
klaargezet met feestmuts. Haar mama komt om 11 
uur om het feest mee te vieren. Merel gaat op de 
feeststoel staan en wij staan er allemaal omheen in 
een kring. We maken een praatje en zingen het 
liedje:"1-2-3-4 Merel gaat weg, Merel gaat weg,   
1-2-3-4 Merel gaat weg van hier. Naar de 
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Basisschool gaat zij, daarom zingen wij heel blij, 1-2-3-4Merel  
gaat weg van hier.” en 'Lang zal ze leven', 't Is feest tralala', 'Hieperdepiep Hoera' en 
'We dansen er bij... etc. Stampen, klappen, kusje' en als laatste een bellenblaas er 
bij. Ze mag bellenblazen en daarna gaat ze trakteren.  
 
Als alle kindjes een traktatie hebben, zeggen we: “Dank je wel Merel” en gaan we 
het lekker opeten. We zingen nog wat door Merel uitgekozen liedjes en dan gaan we 
de jasjes halen. Nog een liedje: “1-2-3 handen op je knie, zwaai heen en weer, tot 
de volgende keer. Dag allemaal en Merel veel plezier op de basisschool.” 
 
Dan komen de mama's, papa's, opa's en oma's ze weer ophalen. De kinderen zeggen 
de juffen even gedag door een handje te geven. De juf praat soms nog even met de 
ouders en dan is de ochtend weer omgevlogen. Wij maken het lokaal weer netjes 
voor de volgende groep, zeggen elkaar gedag of gaan eten met elkaar. 
  

6. Nieuwsbrief  Babbels / website 
 

Ongeveer elke 6 weken komt er een nieuwsbrief De Babbels uit met informatie voor 
ouders. Deze wordt digitaal verstuurd. Op de website www.depeuterhoek.nl vindt u 
onder het kopje Nieuws het laatste nieuws en foto’s. 

 

7. Inrichting van het gebouw en speelplein 
 

De Peuterhoek heeft twee lokalen in gebruik. In de lokalen staan hoge tafels 
waaraan de kinderen kunnen tekenen, knutselen, kleien etc. Er zijn ook enkele 
‘hoeken’ zoals de bouwhoek en de poppenhoek. In de gang hangen kapstokken op 
kinderhoogte zodat de kinderen zelf hun jas kunnen ophangen en ophalen, de tas 
kan in het vak boven de jas. Ook de toiletten en fonteintjes zijn op kinderhoogte. 
Buiten is er een afgesloten speelplein met zandbak en grote parasols als 
bescherming. De Peuterhoek beschikt over verschillende soorten buitenspeelgoed. 
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8. Financiën 
 

De inkomsten van de Peuterhoek bestaan uit ouderbijdragen (maandelijkse 
contributie), gemeentelijke subsidie en giften. Daarnaast worden inkomsten 
gegenereerd uit de opbrengst van oud papier. Van deze inkomsten worden de vaste 
lasten betaald zoals huur, salarissen en sociale lasten, maar ook materiaal en 
reparaties van speelgoed. Ouders betalen elke maand contributie met uitzondering 
van een zomermaand. Per jaar wordt dus elf maanden contributie voldaan. Bij ziekte 
van het kind blijft de contributieplicht gehandhaafd. Voor ouders die verzuimen te 
betalen komt de plaats van het kind te vervallen.    
 
Vanaf 1 september 2015 betalen ouders een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Als 
beide ouders werken, kunnen de ouders de Kinderopvangtoeslag aanvragen. Dat wil 
zeggen dat we kinderen van wie beide ouders werken, opvang bieden die onder de 
wet Kinderopvang valt. Ouders met één kostwinner, betalen ook een 
inkomensafhankelijk ouderbijdrage, de gemeente vult de ouderbijdrage aan met 
subsidie. 
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9. Oud papier 

De peuterspeelzaal ontvangt een 
belangrijk deel van haar inkomsten uit de 
opbrengst van oud papier. Iedere eerste 
donderdag van de maand wordt het oud 
papier door ouders van peuters en leden 
van de hockeyclub opgehaald. De 
opbrengst van de actie wordt o.a. besteed 
aan:  
- activiteiten van de oudercommissie 
- de aanschaf en reparatie van speelgoed 
- bijdragen aan de lopende rekening van 
de Stichting 
 
Uiteraard doet de Stichting graag een beroep op alle ouders van peuters die de 
peuterspeelzaal bezoeken om mee te helpen met deze actie. U kunt dit aangeven op 
de brief met strookje of op de intekenlijst op het prikbord in de gang. Er is een 
speciaal mobiel nummer voor aan- of afmeldingen: 06-12256942. Dit nummer is 
alleen bereikbaar in de week van het ophalen. 
 

10. Samenwerking met andere organisaties 
 

De Peuterhoek werkt samen met: 
 het Centrum Jeugd en Gezin 
 (de Interne Begeleiders van) de basisscholen in Bleiswijk 
 het Consultatiebureau 
 logopedisten en fysiotherapeuten 
 St Vroeghulp 

 

11. Jaarvergadering / Ouderavond 
 

Eenmaal per jaar houden we een jaarvergadering met daarbij een ouderavond. Deze 
zal in april gehouden worden. Vooraf ontvangt u hierover meer informatie. 
 

12. Klachten 
 

Heeft u een klacht, dan kunt u die mondeling of schriftelijk indienen. We werken 
binnen de Peuterhoek met een klachtenprotocol. We doen er alles aan om uw klacht 
naar wens af te handelen! U kunt met uw klacht naar de Externe Klachtencommissie 
(voor gegevens zie Contact pagina). Bij de Peuterhoek werken we volgens het 
klachtenprotocol en voor de Oudercommissie volgen we de klachtenregeling 
oudercommissie. De directeur ziet toe op de naleving van de klachtenregeling 
oudercommissie. 
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____Praktische informatie____ 

voor de ouders 

Inschrijving 
 

Uw kind kan vanaf zijn eerste verjaardag worden ingeschreven voor de 
peuterspeelzaal. Plaatsing geschiedt vanaf 2 jaar en naar volgorde van inschrijving. 
Voorrang wordt in principe alleen verleend aan kinderen die reeds elders een 
peuterspeelzaal bezochten en wegens verhuizing naar Bleiswijk, graag in aanmerking 
willen komen voor een plaats op onze peuterspeelzaal. U ontvangt ongeveer een 
week voor aanvang een kaart met daarop de dag en tijdstip dat u en uw peuter 
verwacht wordt. 
De eerste maand dient als proeftijd. Daarna geldt een opzegtermijn van een maand. 
Opzegging dient schriftelijk te gebeuren bij de peuteradministratie. Bij het bereiken 
van de leeftijd van vier jaar verlaten de kinderen de Peuterhoek. Het is dan nog 
steeds noodzakelijk dat u schriftelijk opzegt. 
 
 
VVE – taalprogramma Puk en Ko 
 
De Peuterhoek is een VVE peuterspeelzaal, dat wil zeggen dat we kinderen met een 
VVE-indicatie (afgegeven door het consultatiebureau) kunnen stimuleren in hun 
taalontwikkeling. We werken hierbij met de taalstimuleringsmethode Puk en Ko en de 
thema’s die hierbij aan bod komen, deze thema's worden bekend gemaakt in de 
Babbels. Op de groepen zijn altijd twee gediplomeerde leidsters aanwezig. 
 
Voorbeeld thema's zijn: 

 Welkom Puk 
 Dit ben ik! 
 Knuffels 
 Regen 

 Eet Smakelijk 
 Hoera, een baby 
 Wat heb jij aan vandaag? 
 Oef wat warm 
 Hatsjoe 

 Reuzen en kabouters 
 
Door het aanbieden van deze thema’s, die aansluiten op de belevingswereld van de 
peuters wordt spelenderwijs hun woordenschat ontwikkeld en uitgebreid. 
Spelenderwijs, dat wil zeggen door middel van spelletjes, liedjes, dans, 
knutselactiviteiten en verhaaltjes.  
Er wordt een projecttafel ingericht met speelgoed gericht op het thema. Maar dit zijn 
ook andere zaken die bij het thema horen.  
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Omdat we op alle groepen de VVE thema’s gebruiken, worden alle kinderen op 
taalgebied gestimuleerd, met in het bijzonder natuurlijk de kinderen met de VVE 
indicatie. 
 

Openingstijden 
 

U kunt uw kind ’s morgens brengen tussen 8.30 en 9.00 uur en ophalen om 11.45 
uur. School sluit om 12.00 uur 
Voor de middaggroep gelden tijden van 13.00 tot 13.15 wegbrengen en ophalen om 
15.30 uur. School sluit om 15.45 uur. 
Wanneer uw kind een keer door iemand anders opgehaald wordt, wilt u dit dan 
doorgeven aan de leidsters. 
 
De peuters mogen voor de ochtend: iets te eten en te drinken meenemen. 
Voor de middag: iets te drinken meenemen.  
Op de bekers en bakjes moet de naam van het kind duidelijk worden vermeld. Het is 
niet toegestaan om snoep of ander zoetigheid mee te geven.  
Denkt u ook aan een label met de naam in de jas en tas van uw kind. Indien uw kind 
nog niet zindelijk is graag een luier in de tas. Wij adviseren kinderen die met 
zindelijkheidstraining bezig zijn een luierbroekje aan te trekken. Meldt dit bij de 
leidsters. 
 
 
Verjaardag vieren 
 
Uiteraard wordt de verjaardag van uw kind gevierd. Dit graag 
vooraf bespreken met de leidsters. U bent van harte welkom om 
dit feest mee te vieren. Voor traktaties bij verjaardagen, 
geboortes of afscheid kunt u het best even contact opnemen met 
de leidsters. Zij kunnen u adviseren over de inhoud van de 
traktatie. Ook hier geldt liever geen zoetigheid! 
Voor de verjaardag van (groot)ouders bestaat de mogelijkheid om 
iets te knutselen voor de jarige. Geef dit vooraf door aan de 
leidsters. 
 

Vakantie 
 

De vakanties van de Peuterhoek lopen parallel aan de vakanties van de basisscholen 
in Bleiswijk. De exacte data worden bekend gemaakt in de nieuwsbrief (de Babbels) 
en op de website. Op pagina 25 ziet u een overzicht. 
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Afmelden 
 

Is uw kind ziek, geeft u het dan zo spoedig mogelijk door aan de leidsters. Als er een 
besmettelijke ziekte heerst op de Peuterhoek, dan wordt dit zo snel mogelijk bekend 
gemaakt via het mededelingenbord/aankondigingen in het lokaal. Heeft uw kind een 
bepaalde overgevoeligheid of zijn er andere bijzonderheden dan zijn wij hiervan 
uiteraard ook graag op de hoogte. 
Ook wanneer uw peuter om een andere reden niet komt, wilt u dit dan doorgeven. 

 

Overdracht naar de basisschool 

 

De overgang van de peuterspeelzaal naar de basisschool is een grote stap. Om deze 
overgang prettig te maken voor uw kind geven wij voor ieder kind een 
overdrachtsformulier mee. 
Hoe beter de overdracht en samenwerking met de basisschool; hoe gemakkelijker 
een peuter de stap van de peuterspeelzaal naar de basisschool kan maken. Enige 
tijd voor de vierde verjaardag van uw kind of als u gaat verhuizen vullen wij een 
‘OVP’ formulier in. Op dit formulier beschrijven wij hoe uw kind zich op de 
peuterspeelzaal heeft ontwikkeld. Voelt het kind zich prettig in de groep? Zit het 
lekker in zijn vel? Wat vindt het kind leuk? 
Vlak voor uw kind de peuterspeelzaal verlaat, bieden wij u de gelegenheid om het 
met de leidsters te bespreken. Wanneer u opmerkingen of aanvullingen heeft, 
kunnen wij die noteren. 
Standaard sturen wij, met uw toestemming, het formulier naar de basisschool, en 
krijgt u een kopie mee naar huis. 
 
Wist u dat u uiterlijk een maand van tevoren schriftelijk zijn of haar plaatsje dient op 
te zeggen? 
 
Zowel als uw peuter van de peuterspeelzaal af gaat als hij of zij 4 jaar is, als 
wanneer uw kind eerder vertrekt, dan geldt de opzegtermijn van een maand. Het is 
helaas zo dat wij een maand ouderbijdrage in rekening moeten brengen wanneer u 
niet op tijd opzegt. 
 
Dus zorgt u alstublieft tijdig voor een briefje naar de peuteradministratie. Eventueel 
kunt u een opzeggings-formulier ophalen in het kantoor. Bij voorbaat hartelijk dank!! 
 

Pedagogisch Beleidsplan 
 

Op de peuterspeelzaal is een pedagogisch beleidsplan aanwezig welke ter inzage ligt 
voor alle ouders/verzorgers. Deze vindt u ook op de website van De Peuterhoek. 
Hierin staat in beschreven op welke manier de peuterspeelzaal werkt, welke visie de 
peuterspeelzaal heeft en hoe die visie in praktijk wordt gebracht. 
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Risico Inventarisatie 
 

Jaarlijks voeren we een risico inventarisatie uit inzake veiligheid en gezondheid. Op 
last van de gemeente komt de GGD jaarlijks een inspectie doen. 
 
 
Algemene voorwaarden 
 
Op de website www.depeuterhoek.nl vindt u de algemene voorwaarden. 
 
 

Enkele tips 

 

1. 
Het is erg praktisch als uw kind gemakkelijke kleding aan krijgt naar de Peuterhoek 
die ook tegen een stootje kan. 
 
2.  
Het bestuur van de stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het 
wegraken of beschadigen van kleding of meegebracht speelgoed. 
 
3.  
De adresgegevens zijn: 
De Peuterhoek  
Emmastraat 30  
2665 CS Bleiswijk   
Telefoon 010-5212073  
Bankreknr. NL73RABO0107695707  
Website: www.depeuterhoek.nl 
Emailaders: info@depeuterhoek.nl 
 
Heeft u specifieke vragen dan kunt u altijd een afspraak maken met de leidsters van 
de groep waar uw kind in zit, of met Annette Koster, de hoofdleidster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

____Kijkje op De Peuterhoek____ 
 
Zingen in de groepen 

 

Aan het begin van elke 3e maand, in de eerste volle week van de maand is er 
peuterzingen in de groep. 
Komend schooljaar zal dit zijn in de week van: 
14 t/m 18 december 
 
Andere data volgen in de babbels. 
 
Vanaf half 12 mag u komen kijken en 
meezingen op maandag, dinsdag, woensdag en 
donderdag. Dit wordt ook aangekondigd in de 
hal van de peuterspeelzaal.  
 
 
Kijken op de groep 
 
In maart zijn er kijkochtenden op de groep van uw peuter. 
Er hangen vooraf intekenlijsten in de klas. U mag die ochtend een uurtje meekijken 
op de groep. 
 
Peuterdans 
 
Welke peuter wil dat niet: Vliegen, circusacrobaat zijn, zwemmen tussen de vissen, 
tijgers aaien……….?? Maar niet alles kan, toch?! Wel tijdens de peuterdans! 

Aan de hand van een bewegingsverhaal en geïnspireerd door muziek kan elke peuter 

van 2- 4 jaar, op zijn of haar eigen niveau, al bewegend de wereld verder ontdekken. 

En naast dat het leuk is om samen nieuwe bewegingen te maken, stimuleren we 

allerlei ontwikkelingsgebieden. Van allerlei motorische aspecten zoals lichaamsbesef, 

oriëntatie in de ruimte tot muzikaal gevoel en taal. 

Het is een cursus van 6 lessen op maandagmiddag van 13.30 – 14.15 uur. De lessen 

worden gegeven in De Peuterhoek. Door het jaar heen zijn er een aantal cursussen 

en komen verschillende onderwerpen aan bod. De kosten voor een cursus zijn €30 

voor peuters die De Peuterhoek bezoeken of op de wachtlijst staan en €45 voor 

peuters die de Peuterhoek niet bezoeken. 

Inlichtingen en aanmelden bij De Peuterhoek, 

tel. 010-5212073 of via e-mail: info@depeuterhoek.nl 
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Peuterdansleidster, Corina Metselaa 

Data 2015/2016: 

Op de 2de week na iedere schoolvakantie, dus na de zomer-, herfst-, kerst-, 

voorjaars- en meivakantie begint er weer cursus van 6 lessen. Kijkt u voor de 

komende cursus op de website. 

 

 

 

 
 
Sinterklaasviering 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit jaar brengen de Sint en zijn pieten voor het eerst niet zelf een bezoek aan de 
Peuterhoek. De goedheiligman heeft het erg druk deze dagen en heeft de juffen 
gevraagd om zelf met de kinderen het feest te vieren. Wel zorgt hij dat er voor ieder 
kind een mooi kadootje is. 
 
De peuters zullen het dit jaar in de week voorafgaand aan het Sinterklaasfeest op 5 
december vieren in de groep met de juffen. Dit jaar dus zonder de ouders. Ze 
hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen want daar wordt voor 
gezorgd. 
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Nationale voorleesdagen 

 
 
Ook dit jaar doen we weer mee aan de nationale voorleesdagen. Deze zullen 
gehouden worden van 27 januari tot en met 6 februari. Er zal in de groepen 
voorgelezen worden uit het prentenboek van het jaar 2016 we hebben er een geitje 
bij. 
 
De kinderen krijgen die ochtend een heerlijk ontbijt aangeboden. U ontvangt vooraf 
een brief hierover. 
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Modderdag 

 

 
 

Tijdens ModderDag, die elk jaar op of rond 29 juni plaatsvindt, ontdekken kinderen 
wat modder is, hoe je er mee kunt spelen en wat de verbinding met de aarde voor 
hen betekent. Tienduizenden kinderen zijn tegelijkertijd actief bezig met natuur. 
Spelletjes met zand en water zijn eindeloos. Kleine kinderen voelen met hun hele 
lichaam de textuur van het materiaal. Peuters bakken taartjes die ze kunnen 
verstevigen door er extra zand bij te doen. 
Kinderen kunnen hun energie, creativiteit en inleveringsvermogen kwijt in het 
modderspel. Alle zintuigen worden regelmatig geprikkeld. Vies worden van modder 
hoort erbij. Niet alleen goed voor de ervaring en beleving, maar voor veel plezier en 
genieten. 
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Peuterfeest (de juffen zijn jarig) 
 
Aan het aan van het schooljaar is traditiegetrouw het 
peuterfeest. De leidsters vieren hun verjaardag en organiseren 
voor de peuters een feestelijke ochtend. De kinderen mogen 
allemaal verkleed komen. 
De kinderen genieten eerst van het improvisatietalent van de 
leidsters met een toneelstuk of poppenkast. Vervolgens worden 
de peuters uitgenodigd om iets te eten en te drinken verzorgd 
door de oudercommissie. Als toetje krijgen ze een heerlijk 
waterijsje. 
 
De oudercommissie verzorgt elk jaar een gezamenlijk cadeau. Zo hebben de leidsters 
heerlijk gevulde fruitmanden gekregen, versierde theezakjes in een mooie theedoos 
of een zelfgemaakte of echte bloem in een prachtige vaas. 
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Werkjes van de peuters 
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____Contact____ 

 
 
Directie 

 
Liesbeth Kraaijenga-Buiel  06 52 26 18 89 directie@depeuterhoek.nl 
 
 
Bestuur 
 
Voorzitter 
Menno Duk       mennoduk@hotmail.com 
 
Penningmeester 
Cliff van der Putten      cvdputten@planet.nl 
 
Secretaris 
Michel Driessen  
 
Incasso 
Leoniek Gabry    06 18 15 75 84  leoniekgabry@gmail.com 
 
Algemeen lid 
Jacqueline Schlagwein 
 
 
Oudercommissie 

 
Tineke Lee-Wiersma (voorzitter/vacature)   
 

Marleen Meewisse (secretaris)   marleenkooij@hotmail.com 
  

Penningmeester (vacature) 
 
Linda Steentjes    06 10 60 85 20 linda_goedhard@hotmail.com 
(Jaargids, maar ook vacature)  
 

Sandra Schlösser   06 22 48 97 21 soleika@hotmail.com 
 

Krista van de Sande-Hendriks  06 27 40 15 99 kristahendriks@hotmail.com 
 
 
Klachtencommissie 
 
Ywanka Jacobsen Jensen (voorzitter)    YwankaJJ@gmail.com 
Joost Brinks en Vyco Winter 

mailto:marleenkooij@hotmail.com
mailto:kristahendriks@hotmail.com
mailto:YwankaJJ@gmail.com
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____Belangrijke data 2015/2016*____ 

 
 
Herfstvakantie   17 oktober t/m 25 oktober 
Oud papier    5 november 
Oud papier    3 december 
Sinterklaasviering   30 november t/m 4 december  
Kerstvakantie   21 december t/m 1 januari 
Oud papier    7 januari 
Nationale voorleesdagen  27 januari t/m 6 februari 
Oud papier    4 februari 
Voorjaarsvakantie   22 februari t/m 26 februari 
Nationale voorleesdagen  27 februari t/m 6 maart 
Oud papier    3 maart 
Goede vrijdag/Pasen   25 maart t/m 28 maart 
Oud papier    7 april 
Oud papier    5 mei 
Meivakantie     25 april t/m 6 mei 
Moederdag    8 mei 
Pinksteren    16 mei 
Oud papier    2 juni 
Vaderdag    19 juni 
Fotograaf    22 t/m 25 juni 
Oud papier    7 juli 
Zomervakantie    11 juli t/m 19 augustus 
 
* Data zijn onder voorbehoud. In de Babbels worden de exacte data bekend gemaakt. 
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Het afdrukken van deze jaargids is mede mogelijk gemaakt door: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Peuterhoek  
Emmastraat 30  
2665 CS Bleiswijk   
Telefoon 010-5212073  
Bankreknr. NL73RABO0107695707  
Website: www.depeuterhoek.nl 
Emailaders: info@depeuterhoek.nl 


