
 

Peuters op School SCHOONOORD 

Welkom bij een unieke samenwerking!  

Voor wie?  

Peuters op school is voor alle peuters vanaf twee 

jaar (subsidieplaatsen vanaf tweeënhalf jaar). In 

een sfeervol en uitdagend ingericht lokaal kan uw 

peuter deelnemen aan een peuterprogramma. Uw 

peuter doet hier samen met leeftijdsgenootjes al-

lerlei ervaringen en indrukken op, die de ont-

wikkeling stimuleren.  

In Schoonoord werkt de basisschool Van Royen      

intensief samen met Kinderwereld en bieden wij 

peuters de kans om al kennis te laten maken met de 

school. 

Door de samenwerking met het basisonderwijs zal 

de aansluiting en de overgang naar groep 1 boven-

dien gemakkelijker en soepeler verlopen.  

Wanneer?  

Peuters op School is mogelijk op alle ochtenden van de week. U kunt zelf 

de gewenste dagdelen kiezen. 

Peuters op school 

wordt aangeboden 

gedurende de 

schoolweken.  



Start    Inloop, overdracht tussen ouders en medewerkers,                

   gelegenheid om even met uw kind te spelen.  

Vervolg  Start programma: in de kring, fruit/drinken, naar de 

   wc, activiteit binnen, activiteit buiten, lekker spelen 

   tot papa of mama komt.  

Afsluiting   U komt uw zoon of dochter weer ophalen, overdrachts-

   moment tussen medewerkers en ouders.  

De dagindeling  

Kosten/ouderbijdrage  

Voor kinderen met een VVE indicatie biedt Kinderwereld 10 uur 

peuterspeelzaal per week. Dit zijn vier dagdelen van 2,5 uur. 

De eigen bijdrage in 2018 is € 15,- per maand. 

Wanneer beide ouders werken en u heeft geen VVE indicatie be-

taalt u het tarief van het peuterpakket (€ 7,50 per uur). U    

ontvangt kinderopvangtoeslag van de belastingdienst die       

inkomensafhankelijk is. .  

Indien u niet in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag 

of een VVE indicatie kunt u gebruik maken van een subsidie van-

uit de gemeente, U betaalt in dat geval een inkomensafhanke-

lijke bijdrage. U heeft recht op 5 uur peuterspeelzaal per week. 

Dit zijn 2 dagdelen van 2,5 uur.  

Alle opvang is inclusief eten, drinken en pampers.   

Voor meer informatie  

Kinderwereld: 0524-524445/info@kinderwereld.info  

obs Van Royen: 0591-381262 Annet Horsting  
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