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Elk kind is uniek, elk kind heeft een eigen karakter 
en elk kind ontwikkelt op zijn eigen manier en heeft 
hierbij een eigen tempo. Ieder kind is van nature 
nieuwsgierig, ze ontdekken elke dag nieuwe dingen, 
door te spelen zoals zij dat het liefste doen.

Peuteropvang: een goede voorbereiding 
op de basisschool
Onze peuteropvang richt zich op kinderen 
van 2 tot 4 jaar. De stap van peuter naar 
kleuter duurt 2 jaar en dat is maar goed 
ook, want er valt zoveel te ontdekken. De 
peuteropvang biedt een goede 
voorbereiding op het basisonderwijs en 
geeft peuters vertrouwen en houvast bij 
hun volgende grote stap: de basisschool.

Op de peutergroep
Bij ons zijn er verschillende peutergroepen. De binnen-
ruimte is per groep veilig, overzichtelijk en uitdagend 
ingericht en er wordt gewerkt met hoeken. Zo is het voor de 
peuters duidelijk welke activiteit voor welke plek bedoeld is. 
Zij kunnen dan ook zelf een activiteit kiezen. Ook is er een 
thematafel, deze is gevuld met materialen die aansluiten bij 
het thema waar we op dat moment mee werken. Dit 
materiaal gebruiken we tijdens de kringactiviteit, we praten 
erover of doen er een spelletje mee. Ook hebben we een 
Spot4kids bibliotheekje. Hierin staan boekjes over het 
thema die op alle groepen (voor)gelezen kunnen worden. 
We spelen elke dag buiten. Onze buitenspeelruimte is 
uitdagend en we hebben veel speelgoed waar we buiten 
mee spelen: tractors, fietsen, zandbakspeelgoed, 
bellenblaas, hoepels en nog veel meer.

Openingstijden
Wij bieden 8 uur peuteropvang per week 
aan, verdeeld over 2 ochtenden. U bent 
vrij om te kiezen naar welke ochtenden uw 
voorkeur uitgaat. De peuters kunnen om 
8:30 bij ons gebracht worden en om 12:30 
kunnen ze weer opgehaald worden. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om 
extra opvang af te nemen wanneer u dit 
graag wilt, of als het consultatiebureau een 
VE-verklaring afgeeft. De peuteropvang 
loopt gelijk met de 40 schoolweken. In de 
schoolvakanties is de peuteropvang 
gesloten. Wel kunt u in schoolvakanties 

extra kinderopvang afnemen.

Professionaliteit
Om goede peuteropvang te kunnen bieden, zijn er bij ons 
deskundige medewerkers. Op de groepen staan 
gecertificeerde VE pedagogisch medewerkers. VE staat 
voor Voorschoolse Educatie en dit zorgt ervoor dat kinderen 
optimaal voorbereid worden op de basisschool. Alle 
medewerkers die werken met peuters beschikken over 
3F-kwalificatie en veel van de medewerkers zijn getraind op 
interactievaardigheden en taalstimulering. De pedagogisch 
medewerkers, kinderen en ouders/verzorgers worden 
ondersteund door een VE-coach en/of pedagogisch coach.
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Wij zorgen voor een veilige omgeving waarin een 
kind kan spelen en zich veilig en vertrouwd voelt.

Pedagogisch medewerkers
De verhouding van het aantal kinderen per 
pedagogisch medewerker is wettelijk 
geregeld en zorgt ervoor dat er voldoende 
aandacht gegeven kan worden aan alle 
peuters. Wij zorgen ervoor dat de peuters 
zoveel mogelijk dezelfde pedagogisch 
medewerkers op hun groep hebben. We 
vinden de aanwezigheid van vertrouwde 
gezichten belangrijk, omdat dit bijdraagt aan 
het gevoel van veiligheid. Naast de wettelijk 
gestelde kwalificatie-eisen hebben onze 
pedagogisch medewerkers ook veel energie 
en geduld, zijn graag met de kinderen buiten, 
zijn creatief, stoer en lief, en zetten zich in 
om uw peuter een leuke, uitdagende, 
gezellige en leerzame tijd bij ons te bezorgen.

Taalontwikkeling
Peuters ontwikkelen zich de hele dag. Bij Spot4kids zit 
het stimuleren van de ontwikkeling geïntegreerd in de 
dagindeling. Vooral op het gebied van taalontwikkeling 
hebben wij veel te bieden. Uw peuter zit in de meest 
taalgevoelige periode van zijn leven. Wij kunnen, in 
samenwerking met u als ouders/verzorgers, ervoor 
zorgen dat die periode zo goed mogelijk benut wordt. De 
pedagogisch medewerkers zijn erop getraind de 
omgeving taalrijk te maken en kunnen een waardevolle 
bijdrage leveren aan de taalontwikkeling van uw peuter. 
Dit is extra belangrijk voor kinderen die thuis een andere 
taal spreken, zij horen immers niet de hele dag 
Nederlands. Kinderen zijn gebaat bij een goede 
ontwikkeling van de moedertaal en de taal van het land 
waarin ze wonen.

Mentor
Elke peuter krijgt een mentor toegewezen, 
dit is een pedagogisch medewerker die op 
de groep van uw peuter werkt. Na plaatsing 
bij Spot4kids wordt u door de mentor 
uitgenodigd voor een kennismakings-
gesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u de 
gelegenheid om iets over uw peuter te 
vertellen en vragen aan de mentor te stellen. 
De mentor zorgt ervoor dat uw peuter 
bekend raakt met de groep, de pedagogisch 
medewerkers en de andere kinderen. 
Wanneer u vragen hebt is de mentor het 
vaste aanspreekpunt, maar u kunt ten alle 
tijde bij ons terecht met vragen. Ook houdt 
de mentor de ontwikkeling van uw peuter bij. 
Dit wordt met u besproken tijdens een 
oudergesprek op vaste momenten, namelijk: 
na de wenperiode (6 weken), wanneer zij 3 
jaar worden en bij 3 jaar en 10 maanden 
(wanneer uw peuter bijna naar de basis- 
school gaat). De mentor zorgt, in overleg 
met u, voor een overdracht naar de 
basisschool.

VE-programma 
Wij werken met de Uk & Puk methode om alle peuters op 
een speelse manier nieuwe vaardigheden te leren. Dit 
programma voor Voorschoolse Educatie (VE-programma) 
bestaat uit verschillende thema’s, met bijpassende 
activiteiten, die aansluiten bij de belevingswereld van 
peuters. Omdat Spot4kids een VE-programma aanbiedt, 
zijn wij een voorschool. De voorschool bereidt peuters 
voor op de basisschool, zodat zij daar een goede start 
hebben. Wij hebben ook een VE-coach in huis, die zorgt 
voor een zo goed mogelijke uitvoering van het 
VE-programma. 

VE-indicatie
Soms hebben peuters extra ondersteuning nodig 
om goed voorbereid te zijn op de basis- 
school, omdat zij (risico op) een achter-
stand hebben. Zij krijgen van het 
consultatiebureau een indicatie voor 
Voorschoolse Educatie 
(VE-indicatie). Bij ons krijgen deze 
peuters 8 uur extra voorschool 
aangeboden. Deelname hieraan 
is gratis en de uren worden door 
de gemeente vergoed. Wij kiezen 
ervoor om peuters zowel met als 
zonder VE-indicatie in één groep te 
plaatsen. Zo bieden wij alle peuters de kans 
om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen 
en kunnen zij van elkaar leren. 

ga voor meer informatie naar www.spot4kids.nl



De pedagogisch medewerkers bieden elke dag 
verschillende activiteiten aan, die aansluiten op het 
thema uit het VE-programma waar we mee werken. 

Thematafel
Samen met de pedagogisch medewerkers maken de 
kinderen de groep gezellig door deze met spulletjes, 
-passend bij het thema- aan te kleden. Met het 
speelgoed van de thematafel spelen is een leuke 
activiteit.

Gericht spel en vrij spel
De pedagogisch medewerkers bieden gericht spel 
aan waar de kinderen aan mee kunnen doen, zoals: 
knutselen, muziek maken, zingen, voorlezen, 
bewegingsspel, kringactiviteit, etc. Bij vrij spel 
bepalen de kinderen zelf wat ze gaan doen. Ook hier 
is voldoende ruimte voor en er is volop keuze uit 
verschillend speelgoed. 

Buiten spelen
Buiten hebben wij een ruime en veilige speelplaats 
waar kinderen zich kunnen uitleven in de buitenlucht. 
Buitenspelen is gezond, maar buitenspelen is vooral 
ook erg leuk! Even lekker de wind of de zon, en 
soms ook de regen op je wangen voelen.

Afwisseling van actie en rust
Naast het spelen bieden we de kinderen tussendoor 
ook rustige momenten, want zoveel spelen en leren 
maakt moe. We lezen op de bank een boekje voor, 
kletsen even met elkaar of vertellen een verhaal.

Feestdagen
Uiteraard houden we ook van feestjes vieren. Als er 
een peuter jarig is, zetten we hem in het zonnetje. 
We zingen verjaardagsliedjes, de jarige krijgt een 
mooie muts en er mag getrakteerd worden. Als de 
Sint in het land is, besteden we hier ook aandacht 
aan en rond de kerst versieren we de groep en 
genieten we van de lichtjes en de versierde 
kerstboom. In het voorjaar houden we een 
verkleedfeest. Alle peuters mogen dan 
verkleed komen als ze dat willen. Op 
gezellige muziek maken we er dan een 
leuke actieve ochtend van.

Dagindeling

Op alle groepen wordt met een vaste dagindeling 
gewerkt, zodat de peuters weten hoe de dag zal 
verlopen. De dagindeling wordt duidelijk gemaakt 
met een activiteitenlijn. 

Vanaf 8:30 zijn de peuters welkom. We beginnen 
de dag met spelen in de groep. Na het opruimen 
gaan we in de kring om daar een activiteit rondom 
ons thema te doen.Na de activiteit gaan we aan 
tafel, eten we fruit en drinken we water. Ook wordt 
er aan tafel nog een activiteit gedaan. 

Alle kinderen wordt zindelijkheidstraining 
aangeboden. Kinderen die zindelijk zijn, of 
bezig zijn om zindelijk te worden, worden diverse 
keren gestimuleerd om naar het toilet te gaan. De 
kinderen die nog niet zindelijk zijn, worden 
verschoond. We gebruiken “plaskaarten” bij de 
zindelijkheidstraining om het zindelijk worden te 
stimuleren. 

Buitenspelen doen we graag! We zijn dagelijks 
buiten te vinden. Naast het buitenspeelgoed 
waarmee de kinderen kunnen spelen, zijn er 
ook activiteiten die we buiten doen, bijvoor-
beeld spelletjes op het plein. Binnen kan er ook 
gespeeld worden. Kinderen kunnen creatief bezig 
zijn en er wordt aandacht aan het thema besteed. 

We lunchen rond 11.30 met elkaar. Naast lekker en 
gezond eten, is het vooral ook een moment van 
gezelligheid. De dag wordt afgesloten met een 
kleine activiteit. Dit kan zijn liedjes zingen in de 

kring, maar ook buitenspelen of een verhaaltje 
voorlezen. Bij het ophalen is er ruimte voor 
een overdracht tussen pedagogisch 
medewerker en ouders. Aansluitend aan elke 
peuterochtend wordt er een verhaaltje 

geschreven over wat er die dag gedaan is. Ook 
maken we gedurende de ochtend foto’s en deze 

worden via het ouderportaal aan de ouders 
gestuurd.

Activiteiten
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Tarieven
Onze tarieven zijn inclusief drinken, fruit, tussendoortjes brood-
maaltijden, luiers en verzorgingsproducten. Om in te schatten met welke 
eigen bijdrage u rekening kunt houden, hebben we voor u, op onze 

website op de tarievenpagina een tool gebouwd zodat u kunt 
uitrekenen hoeveel u zelf moet bijdragen.

Inschrijving
U kunt uw kind inschrijven via 
onze website. Er zijn geen kosten 
aan het inschrijven verbonden 
en de inschrijving is vrijblijvend. 
We werken op volgorde van 
binnenkomst van inschrijving.

Flexibiliteit
Spot4kids is de meest flexibele kinderopvang-
organisatie in de gemeente Lopik. U kunt kiezen voor 
uitbreiding van de tijden van de peuteropvang of voor het 
afnemen van een extra peuterochtend. U kunt zelf 
bepalen of u dit wekelijks wilt herhalen of incidenteel 
extra opvang wilt afnemen. Ruilen of een keer extra is op 
basis van beschikbaarheid van vrije plaatsen op de 
groepen.

Kosten peuteropvang
De peuteropvang van Spot4kids valt onder kinderopvang en hierdoor kunnen ouders die hiervoor in aan-
merking komen kinderopvangtoeslag aanvragen. 

Dit zorgt voor een inkomensafhankelijke bijdrage van de kosten. Ouders die niet in aanmerking komen voor 
kinderopvangtoeslag krijgen dezelfde inkomensafhankelijke bijdrage van de gemeente Lopik. 

Als u (en als u een partner heeft, geldt dit voor u beiden) werkt, een opleiding, een traject naar werk of een 
inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling volgt, heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Als u 
kinderopvangtoeslag aanvraagt krijgt u maandelijks een tegemoetkoming van de kosten van de belasting-
dienst.

Al u (en als u een partner heeft, één van u) niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag kunt u een 
jaaropgave of loonstrook mailen naar administratie@spotk4ids.nl Naar aanleiding van uw jaaropgave of 
loonstrook wordt u jaarinkomen bepaald en betaalt de Gemeente Lopik een inkomensafhankelijke bijdrage 
voor u. Het resterende bedrag wordt aan u gefactureerd.

Kinderopvangtoeslag aanvragen is altijd de moeite waard. Hieronder kunt u aflezen welke bijdrage in de 
kosten u kunt verwachten. Dit is gebaseerd op het maximaal uurtarief wat in aanmerking komt voor de 
bijdrage.

Vragen?
U kunt uw vragen stellen via e-mailadres: 
administratie@spot4kids.nl of bellen naar 0348-769094. Wij 
helpen u graag en geven u informatie op maat!

(gezamenlijk) toetsingsinkomen Bijdrage in de kosten
Lager dan
€ 36068

€ 68951
€ 88388 en hoger

€ 36068

€ 68951
€ 88388

Meer dan 90%
Tussen de 75% en 90%
Tussen de 75% en 60%
Minder dan 60%


