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Aan de ouders van
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Uw zoon / dochter is per …………………………………………………………….geplaatst op onze
peuterspeelzaal Tin Tin:
Tin Tin

Dennendal 147 -

3142 LC

-

Maassluis

tel. 06 20 50 33 64

Uw kind komt ____ dagdelen naar de peuterspeelzaal op de

Maandag

Dinsdag

xx

Donderdag

Vrijdag
De Peuterspeelzaal is geopend van 8.45 tot 11.45 uur. Wij verzoeken u uw kind te brengen
tussen 08.45 – 08.55 uur zodat wij daarna om 09.00 uur gezamenlijk met het programma
kunnen starten.
Wilt u bij het brengen en halen van uw kind er op letten deuren goed te sluiten. Let ook
goed op dat er geen kind het hek of de deur uitglipt wanneer u uw kind komt brengen of
halen.
Wanneer uw kind door iemand anders wordt opgehaald of op een andere tijd (binnen de
schooltijden) wordt afgehaald, is het verzoek de leidster hiervan op de hoogte te brengen.
Ook dit is in het belang van de veiligheid van uw kind. Kan uw kind de peuterspeelzaal niet
bezoeken door ziekte of om een andere reden, wilt u dan bellen om uw kind af te melden U
kunt dit doen naar het telefoonnummer: 06 20 50 33 64 (s.v.p. geen bericht inspreken
maar bel opnieuw totdat u zelf contact heeft met de verantwoordelijke leidster )
De kosten voor de eerste maand is naar rato van het aantal dagdelen dat uw zoon of
dochter de eerste maand komt. De maandelijkse ouderbijdrage is voor u
€…………………………… per iedere eerste dag van de maand. Alle bedragen worden
automatisch (vooraf) van uw rekening afgeschreven.
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Organisatie Peuterspeelzaal Tin Tin
Hoe ziet de organisatie van de peuterspeelzaal eruit?
De peuterspeelzaal Tin Tin maakt deel uit van het bedrijf Maon bv en is geregistreerd in het
landelijk kinderopvangregister
Instellingsnummer Kinderopvangregister xxxxxxxxx
Het postadres van Tin Tin peuterspeelzaal:
Postbus 18, 3155 ZG Maasland.
Locatie adres van Tin Tin peuterspeelzaal:
Dennendal 147, 3142 LC Maassluis
Telefoon kantoor: 06 20 50 33 64
De locatie manager is Mw. M. Hoogeveen. Voor contact kunt u bellen naar bovenstaand
telefoonnummer.
De peutergroep bestaat uit maximaal 16 peuters. Deze groep wordt in de ochtend begeleid
door twee gediplomeerde personen waaronder een pedagogisch medewerkster en een
leerkracht basisonderwijs aangesloten bij basisschool De Dijck.
Inschrijving en plaatsing
U kunt uw kind gedurende het hele jaar opgeven. U kunt 's ochtends altijd even langskomen
voor een inschrijfformulier.
Vanaf het moment dat wij het inschrijfformulier van u hebben ontvangen en het inschrijfgeld
is betaald staat uw kind officieel bij ons ingeschreven. Het inschrijfgeld wordt automatisch bij
u geïncasseerd. Heeft uw kind nog niet de tweejarige leeftijd bereikt of mocht er geen plaats
meer beschikbaar zijn, dan wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst. Op het
inschrijfformulier kunt u aangeven voor welke dagdelen u uw kind wilt inschrijven. Wij
adviseren uw kind minimaal 2 dagdelen te laten komen. VVE kinderen komen 4 dagdelen
(ma- di- do- en vrijdag ).
De plaats op de wachtlijst wordt bepaald door de datum van inschrijving.
Een plaats die aan de "bovenste" wachtlijsthouder wordt aangeboden en door deze
geweigerd wordt, zal niet worden vrijgehouden voor deze ouder, maar worden aangeboden
aan de eerstvolgende op de wachtlijst. De eerstgenoemde ouder behoudt wel zijn plaats
bovenaan.
Wanneer er sprake is van een lange wachtlijst krijgen kinderen die al een broertje of zusje
op Tin Tin hebben, en/of kinderen die een broertje of zusje op de aangesloten basisschool
De Dijck hebben, voorrang bij plaatsing.
Op Tin Tin peuterspeelzaal ligt ter inzage:
* het pedagogisch beleidsplan * verschillende protocollen * de klachtenprocedure
intern/extern * GGD Inspectierapport
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Ouderbijdrage
Zie overzicht van Tin Tin tabel en bedragen geldig voor Maassluis

Ouder bijdrage voor kinderen met VVE indicatie.
Indien u voor uw kind een verwijzing heeft van het CJG voor deelname aan een VVE groep voor taal
stimulering is een ouderbijdrage van 12,- euro per maand van toepassing. Uw kind bezoekt de
peuterspeelzaal op 4 ochtenden te weten ma- di- do- en vrijdag.

Tijdens de schoolvakanties, en bij afwezigheid van uw kind, zoals bijvoorbeeld bij ziekte,
dient er gewoon doorbetaald te worden.
U heeft bij de opgave een machtiging voor een automatische incasso van de ouderbijdrage
ondertekend. Uw bijdrage wordt vooraf geïncasseerd en zal rond de 29e van de maand van
uw rekening afgeschreven.

Opzegging
Als uw peuter de leeftijd van vier jaar bereikt heeft, wordt uw peuter automatisch bij ons
uitgeschreven. Het is mogelijk om uw peuter iets langer te laten blijven. Dit dient u dan wel
minimaal een maand van te voren, voor het 1e van de maand, kenbaar te maken doormiddel
van het invullen van het “uitschrijfformulier” en af te geven op de peuterspeelzaal. Ook kunt
u een mail sturen naar: info@tintin-psz.nl
Wordt uw peuter bijvoorbeeld op 18 november 4, maar u wilt uw peuter tot aan de
kerstvakantie op de speelzaal houden, geeft u dit dan voor 1 oktober aan. Op deze manier
kunnen we er tijdig voor zorgdragen dat de kindplaats niet wordt ingevuld door een nieuwe
peuter. Ook als uw peuter bijvoorbeeld 12 juni 4 jaar wordt maar u wilt uw kind tot aan de
zomervakantie op de speelzaal houden geeft u dit dan voor 1 mei aan.
Tussentijds uitschrijven van uw peuter, bijvoorbeeld in verband met een verhuizing of als uw
kind alvast gaat wennen op de basisschool, is uiteraard ook mogelijk. U kunt uw peuter
tussentijds uitschrijven door het "uitschrijfformulier" in te vullen en af te geven op de
peuterspeelzaal. Ook kunt u een mail sturen naar administratie@kinderspeelzaal.nl. De
opzegtermijn voor tussentijdse opzeggingen bedraagt een maand en opzegging dient plaats
te vinden voor de 1e van de maand. Dus wilt u uw peuter per 7 november uitschrijven, dan
dient u dit voor 1 oktober door te geven aan de administratie.
Uk & PUK
Op Tin Tin werken we met het speelleerprogramma van Uk & Puk. Op de groep waar
maximaal 16 kinderen spelen, zijn gedurende de openingstijden een pedagogisch
medewerker en een Hbo gekwalificeerde leerkracht van de basisschool De Dijck werkzaam,
geheel volgens de eisen van de wet Kinderopvang.
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Uk & Puk werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen. Het
hoofddoel van Uk & Puk is het vergroten van de Nederlandse taal vaardigheid. Ook wordt er
gewerkt aan sociaal communicatieve vaardigheden en is er een orientatie op rekenen.
Bij ieder thema horen speelse activiteiten. Er zijn verschillende mogelijkheden : spelen,
ontdekken, knutselen, bewegen en meer. De activiteiten zijn zo ontwikkelt dat kinderen op
een betekenis volle manier taal krijgen aangeboden.Vanzelfsprekend organiseren wij ook tal
van spelactiviteiten in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE).
Naast het feit dat er met alle kinderen in een grote groep activiteiten worden gedaan,
worden er ook activiteiten aangeboden in kleinere groepjes. Wij vinden het namelijk erg
belangrijk dat ieder kind individuele aandacht krijgt, zodat wij ieder kind goed kunnen helpen
en ondersteunen wanneer dat nodig is. De ontwikkeling van een kind gaat stapje voor
stapje. Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Binnen de thema’s houden wij bij hoe
ieder kind zich ontwikkelt. Wij gebruiken hier voor de ZO-reeks (Doen, Praten en Bewegen).
Mocht blijken dat een kind extra aandacht nodig heeft dan wordt er bekeken hoe dat het
beste kan.
Uiteraard kunt u altijd bij ons informeren hoe het met uw kind op de peuterspeelzaal gaat.
Andersom geldt natuurlijk ook dat wij ons best doen om u zo goed mogelijk te informeren en
in iedergeval 2 x per jaar een 10 minuten gesprek met de ouders organiseren.
Tevens verzorgen wij een aantal keren per jaar een inloopmiddag en/of– avond
( voor datums zie de jaarkalender van de school).
Nadat uw kind ongeveer 2 maanden de psz heeft bezocht komen wij gezellig na school mee
op huisbezoek, wat is er nu leuker om de juf je speelgoed te laten zien.
Wenperiode
Nieuwkomers op de peuterspeelzaal hebben meestal een paar weken nodig om echt te
kunnen wennen. Ook peuters die in het begin helemaal geen moeite hebben en enthousiast
naar de peuterspeelzaal gaan kunnen een terugslag krijgen. Het is daarom erg belangrijk om
aandacht te besteden aan een goede wenperiode.
In overleg met één van de leidsters maakt u afspraken over het moment waarop u weg zult
gaan. Het is voor het kind erg belangrijk dat het duidelijk is wanneer u weggaat.
Ouders die 'stiekem' weggaan op het moment dat een kind aan het spelen is, realiseren zich
vaak niet, dat het verdriet later kan komen en dat het dan voor de leidsters moeilijker uit te
leggen is.
U kunt tussendoor altijd even naar de peuterspeelzaal bellen om te informeren hoe het met
uw kind gaat.
Een ochtend op de peuterspeelzaal
Om 8.45 uur begint Tin Tin en vanaf dat moment 'druppelen' de kinderen naar binnen.
Sommige kinderen willen eerst even rustig een puzzeltje maken aan tafel of een boekje
lezen samen met de ouder op de bank , anderen gaan gelijk iets moois maken met de Duplo.
Kinderen zijn vrij om te kiezen waar ze mee willen spelen. De ouders spelen even gezellig
mee, kletsen even gezellig met elkaar of met de leidsters. Ondertussen wordt er ook druk
gezwaaid en uiterlijk om 9.00 uur hebben alle peuters afscheid genomen.
De kinderen gaan daarna in de kring zitten nadat vanzelfsprekend eerst alle spullen netjes
zijn opgeruimd. We heten elkaar welkom en hebben het kort over het thema. Hierna is het
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vrij spelen, de peuters kunnen puzzelen, bezig zijn in de poppenhoek, bouwhoek, speelhuis,
etc. Ook kan er aan tafel een mooie tekening of kleurplaat gekleurd worden en wordt er
voorgelezen.
Daarna ruimen we al het speelgoed op. Alle kinderen proberen hier aan mee te helpen. Na
het opruimen drinken we een kopje thee en eten een stukje fruit.
Na het eten is het tijd geworden om te gaan plassen. Uiteraard gaan er ook kinderen
tussendoor naar de wc, maar dit is een vast moment waarop we allemaal even 'gaan'.
Dan is het tijd om een gezamenlijk activiteit te doen. We zingen gezellig wat liedjes en/of
lezen een boekje voor wat aansluit bij het lopende thema. Ook gaan we creatief aan de slag.
Knippen, plakken, kleien, verven en degelijke.
Als het weer het maar even toelaat krijgen de kinderen de gelegenheid om buiten te fietsen,
te steppen, te schommelen of in de zandbak te spelen. Bij slecht weer maken we gebruik
van de speelzaal en we sluiten weer af in de kring.

Huishoudelijke mededelingen
Tot slot nog enkele belangrijke "weetjes" als uw kind naar de peuterspeelzaal komt.
*Trek uw peuter zo veel mogelijk gemakkelijk wasbare kleding aan. Ook al dragen ze
bij het verven schortjes, er wordt toch wel eens per ongeluk op de kleren gemorst.
*Wilt u in de tas van uw kind een extra verschoning doen?
* Wanneer uw peuter een keer niet of iets later komt, wilt u dit dan even aan ons
doorgeven? U kunt 's ochtends altijd even bellen tel 06 20 50 33 64
* Wanneer uw peuter koorts en/of een besmettelijke ziekte heeft, maar ook wanneer
uw kind erg hangerig is, houdt hem/haar dan thuis. Uw kind voelt zich dan in de
eigen thuisomgeving het prettigst. Wilt u in het geval van een besmettelijke ziekte
(bijvoorbeeld waterpokken) dit zo snel mogelijk melden aan de leidsters, zodat zij de
andere ouders kunnen informeren?
* Wanneer uw kind de peuterspeelzaal gaat verlaten dient u dit tenminste 1 maand
van te voren door te geven aan de leidsters. Als kinderen 4 jaar worden moeten ze
de peuterspeelzaal verlaten. Uitzondering hierop zijn kinderen die voor het begin van
de zomervakantie, of na 15 november vier jaar worden; zij mogen, in overleg met de
leidsters, het peutercentrum tot de zomervakantie respectievelijk de kerstvakantie
bezoeken.
* De vakantieperioden en studie dagen van de peuterspeelzaal lopen parallel aan die
van basisschool De Dijck en dienen te worden doorbetaald.

Voertaal
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Ter bevordering van de Nederlandse Taal, is de afspraak dat iedereen binnen de
peuterspeelzaal Nederlands spreekt. Dit geldt voor de leidsters, kinderen, voor de ouders
onderling en ouders tegen hun peuters.

Risico’s, Hygiëne en Veiligheid
Het is van belang de risico’s die er bestaan voor kinderen in een peuterspeelzaal tot een
minimum te beperken en in kaart te brengen. Naast de dagelijkse veiligheidscontroles vinden
er jaarlijks risico inventarisaties plaats op het gebied van Veiligheid en Hygiëne. Bij deze
inventarisaties worden de risico’s in kaart gebracht en waar nodig gereduceerd tot de
minimale veiligheidseisen conform het te voeren veiligheids-en hygiënebeleid.

Pedagogisch beleid
De pedagogisch medewerkers werken volgens het pedagogisch beleid zoals is vastgesteld in
ons pedagogisch beleidsplan 2016.
Wijziging voorwaarden
Peuterspeelzaal Tin Tin behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden en
betalingsvoorwaarden tussentijds te wijzigen.
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