Welkom
We heten u en uw peuter van harte welkom op peuteropvang
Olleke Bolleke. Voor de peuters, maar ook voor de ouders is Olleke Bolleke
een belangrijke stap, het is immers vaak de eerste echte stap naar de
buitenwereld. Door middel van deze informatie willen we u dan ook graag
informeren over de werkwijze en organisatie van Olleke Bolleke.
De peuters worden begeleid door VVE– (Voor- en Vroegschoolse Educatie) gecertificeerde
pedagogisch medewerkers vanuit Kinderopvang de Regenboog. Dit betekent dat de leidsters VVE zijn
opgeleid en dus beschikken over de educatieve kennis en vaardigheden om de peuters spelenderwijs
te begeleiden in hun doorgaande leerlijn van peuterspeelzaal naar basisschool.
De peuters van peuterspeelzaal Olleke Bolleke krijgen een breed aanbod waarin verschillende
ontwikkelingsgebieden al spelenderwijs worden gestimuleerd en ontplooid. Ze kunnen vanaf twee
jaar, met een minimum van twee dagdelen, gebruik maken van de peuterspeelzaal.
De peuteropvang biedt peuters extra begeleiding als zij meer ondersteuning of aandacht nodig
hebben op bijvoorbeeld het gebied van taal. Wanneer de peuters hiervoor een indicatie van het
consultatiebureau hebben ontvangen, kunnen ze tegen een gereduceerd tarief drie dagdelen naar de
peuterspeelzaal. Deze begeleiding stopt niet nadat een peuter naar de basisschool gaat, ook in groep
één en twee kunnen de kleuters op deze ondersteuning rekenen.
Doelstelling
Wij vinden dat een kind zich op onze speelzaal allereerst geborgen, veilig en vertrouwd moet voelen.
Daarbij krijgt het kind structuur, voorspelbaarheid en duidelijke grenzen. We houden rekening met
verschillen tussen kinderen. Ieder kind is uniek en mag zichzelf zijn. Bij de peuterspeelzaal ligt het
accent op spelen. Kinderen zijn in grote mate vrij om zelf te bepalen wat ze doen. Al spelenderwijs
ontwikkelt uw kind zich op verschillende terreinen.
A. De sociale ontwikkeling is een heel belangrijk (zo niet het belangrijkste) aspect van het gaan naar
de peuterspeelzaal. Door het in contact brengen met andere kinderen "leert" uw kind o.a. samen
spelen, overleggen, op zijn/haar beurt wachten, delen, zich verweren, kortom: rekening houden met
anderen.
B. De spraak- en taalontwikkeling worden enorm gestimuleerd. Het kind leert zich duidelijk uit te
drukken. Thuis in het gezin is het eigen taaltje, de kromme woordjes (heel normaal bij peuters)
meteen begrepen en verstaan. Op de peuterspeelzaal is dit vaak niet het geval en moet het kind zijn
best doen toch duidelijk te maken wat hij/zij bedoelt. Ook door veel samen te "praten", boekjes te
kijken, voorlezen en te zingen wordt de woordenschat uitgebreid.
C. Cognitieve ontwikkeling. Door de aanwezigheid van veel verschillende soorten
ontwikkelingsmateriaal, passend bij de peuterleeftijd, wordt uw kind uitgedaagd en gestimuleerd om
op ontdekkingstocht te gaan. Zo worden er bijvoorbeeld veel mogelijkheden aangeboden om creatief
bezig te zijn: tekenen met potloden, krijtjes, stiften, wasco, plakken, kleien, verven. Dit verven biedt
vele verschillende technieken: vingerverven, verven met sponsjes of rollers, stempelen, verf uitstrijken
met plankjes enz. Bij alle activiteiten geldt: het resultaat is totaal onbelangrijk. Het gaat om het met
plezier bezig zijn en ontdekken.
D. De motorische ontwikkeling. Het ontwikkelen van de motoriek neemt een grote plaats in. De
ruimte en de aanwezige materialen nodigen de peuter volop uit om z'n bewegingsapparaat te
ontplooien. We onderscheiden de grove en de fijne motoriek. Voor de ontwikkeling van de grove
motoriek is er bijvoorbeeld ons prachtige speelhuis: de trap op- en af lopen, van een trede afspringen,
klimmen, kruipen. Bij het kleine klimhuis: onder de spijlen doorkruipen, er overheen klimmen, glijden
enz. Er zijn banken om overheen te lopen, op te gaan staan, af te springen. Dan zijn er natuurlijk de
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fietsjes en trekkers waar we zowel binnen ('s winters) als buiten lekker mee mogen rondrijden. Ook
ons buitenspeelterrein willen we aanpassen tot een stimulerende ruimte met voldoende uitdagingen
rust. Voor ontwikkeling van de fijne motoriek is er veel te doen: o.a. puzzelen, plakken, prikken,
tekenen, kralen rijgen, poppen aan- en uitkleden. Bij deze activiteiten oefent het kind tevens de ooghand-coördinatie.
E. Ook de emotionele ontwikkeling van uw peuter vormt een van de vele ontwikkelingsgebieden
waar de peuterspeelzaal zo positief mogelijk op in tracht te spelen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld
zelfredzaamheid, incasseren, voor jezelf opkomen, zelfvertrouwen, geduldig zijn, het durven uiten van
gevoelens, je openstellen voor andere kinderen en je laten troosten.
Wat doen we op Olleke Bolleke?
Een dagdeel op Olleke Bolleke bestaat uit een aantal vaste onderdelen, waaraan peuters structuur
ontlenen. Vaste onderdelen zijn vrij spelen, kringactiviteiten met aandacht voor zingen, verhaaltjes
vertellen, boekjes lezen en groepsspelletjes, een moment van eten en drinken, buiten spelen en
creatieve activiteiten.
Op Olleke Bolleke willen we de zelfredzaamheid van uw peuter activeren. Dit betekent dat we uw
peuter stimuleren zoveel mogelijk zelfstandig een aantal handelingen uit te voeren, zoals zelf de jas
ophangen, aan- en uitkleden.
Afwisselende activiteiten
We werken met een VVE programma met bijbehorende activiteiten.
Wij stimuleren de ontwikkeling van uw peuter met afwisselende activiteiten zoals:
• bewegen (bijvoorbeeld klauteren en glijden);
• bouwen met blokken;
• tekenen en knippen;
• spelen met kleuren en vormen;
• kleien;
• puzzelen;
• voorlezen;
• liedjes zingen.
Met deze leuke en leerzame activiteiten bereiden wij uw peuter spelenderwijs voor op de basisschool.
Vooraf ontvangt u informatie over het thema van de volgende zes weken. Waarbij u leest waar er mee
gewerkt zal worden, maar ook wat u thuis, samen met uw peuter kunt doen.
Een aantrekkelijke ruimte
Olleke Bolleke is ondergebracht in openbare basisschool de Driesprong (locatie Bantuin) waarbij het
spelmateriaal is afgestemd op de leeftijd van de peuters.
Groepsgrootte
In de groep van uw peuter zitten maximaal 16 peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar met minimaal twee
pedagogisch medewerkers.
Deskundige groepsleiding
Wij zorgen ervoor, dat uw peuter zo veel mogelijk door vaste medewerkers wordt opgevangen, zodat
uw peuter zich snel thuis voelt in de groep.
Twee professionele pedagogisch medewerkers hebben de leiding over de groep. Zij zijn deskundig in
het opvangen en begeleiden van (kleine) peuters.
Eten en drinken
Op een vast moment op de ochtend gaan alle peuters iets eten en drinken.
In het kader van gezond eten kiezen we ervoor om met de peuters fruit te eten.
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Allergie en dieetvoorschriften
Tijdens het intakegesprek met de pedagogisch medewerker kunt u aangeven of uw peuter een
voedselallergie heeft. Is de mate van allergie bedreigend voor de gezondheid van uw peuter, dan
wordt er schriftelijk vastgelegd waarvoor uw peuter allergisch is, wat de uitingsvorm is en welke
maatregelen de leiding moet nemen. Ook kunnen er andere redenen zijn waarom uw peuter bepaalde
voedingsmiddelen niet mag hebben. Dit kunt u bij de pedagogisch medewerker aangeven. Met het
vieren van feestdagen en uitdelen van traktaties wordt rekening gehouden met de allergie.
Zindelijkheid
Peuters hoeven nog niet zindelijk te zijn als ze bij ons op Olleke Bolleke komen. Wel kunnen onze
pedagogisch medewerkers de peuters goed helpen als ze thuis aan het oefenen zijn om een plas op
de wc te doen. Voor peuters die eenmaal zindelijk zijn, is het aan te raden om een stelletje droge
kleren mee te geven voor ongelukjes. Voor peuters die niet zindelijk zijn, zijn er luiers op de groep
aanwezig.
Ophalen door een ander
Wordt uw peuter door iemand anders opgehaald, dan willen wij dit graag van tevoren weten, anders
geven wij uw peuter niet mee. Mocht er voor ons onverwacht iemand anders zijn, dan nemen wij
contact met u op om dit te checken. Eventueel kunt u ook nog tijdens de ochtend bellen met de
pedagogisch medewerkers en aangeven door wie uw peuter wordt opgehaald.
Bereikbaarheid ouders
Op uw inschrijfformulier heeft u telefoonnummers opgegeven waar u privé en eventueel op uw werk
bereikbaar bent. We merken nog weleens dat met name de mobiele nummers na verloop van tijd niet
meer in gebruik zijn. In geval van een noodsituatie is dit erg vervelend. We verzoeken u dan ook
vriendelijk om wijzigingen in uw (mobiele)nummers aan ons door te geven.
Overleg met de groepsleiding
De dagelijkse contacten tussen u en de groepsleiding ontstaan tijdens het halen en brengen. Het kan
zijn dat u echter behoefte heeft iets langer met de leiding te overleggen b.v. over de ontwikkeling van
uw peuter of een opvoedkundig probleem. De pedagogisch medewerkers zullen altijd proberen
hiervoor op korte termijn een afspraak te maken. Er zijn soms situaties waarin de leiding u uitnodigt
voor een overleg, bv. na het invullen van het overdrachtsformulier of als er zorgen zijn over de
ontwikkeling van uw peuter.
Verjaardag
Jarig zijn is voor een peuter een hele spannende
gebeurtenis. Op Olleke Bolleke wordt hier natuurlijk
aandacht aan besteed. Dit gebeurt tijdens een
kringactiviteit en volgens een vast patroon. Er worden
liedjes gezongen voor de jarige job en hij/zij mag de
kaarsjes uitblazen.
Daarna mag er getrakteerd worden. Ook hier is de stelregel: zo gezond mogelijk snoepen. Dat
betekent: niet te veel vet en niet te veel zoet. En boven alles: niet te veel! Hou bij het trakteren
rekening met de beleving van peuters op deze leeftijd. Een peuter is al tevreden met een kleine, leuk
versierde traktatie. Grote, uitbundige traktaties missen vaak hun doel. Denk bijvoorbeeld aan een
feestelijk versierd doosje rozijntjes of zelfgemaakte kleine cakejes. De pedagogisch medewerkers
vinden het prima om dezelfde traktatie te krijgen als de peuter. Vindt u het lastig om een traktatie te
verzinnen dan kan de pedagogisch medewerker van Olleke Bolleke u van adviezen voorzien. Voor het
vieren van de verjaardag van uw peuter kunt u het beste tijdig contact met de pedagogisch
medewerkers opnemen. In goed onderling overleg wordt dan een geschikte datum en tijdstip gekozen.

Januari 2019

Pagina 3

Foto en video
Bij verjaardagen en andere feestdagen is het natuurlijk leuk om foto’s of video-opnames te maken.
Leuk voor later om nog eens terug te kijken naar die bijzondere tijd op Olleke Bolleke. Ook
pedagogisch medewerkers maken wel eens foto’s. Om deze reden wil Olleke Bolleke graag een
gedragsregel invoeren: foto en video maken mag. Het verspreiden hiervan op onze website of
facebook zullen we alleen doen als u hier geen bezwaar tegen hebt. U kunt dit aangeven op het
peuterformulier.
Ziek of afwezig
Wanneer uw peuter door ziekte of een andere reden niet aanwezig kan
zijn, stellen wij het zeer op prijs als u dit tijdig meldt bij de pedagogisch
medewerker. De leiding hoeft dan niet onnodig te wachten tot de groep compleet is.
Wanneer kunt u uw peuter het beste thuis laten?
De algemene stelregel is dat als uw peuter ’s ochtends hoge koorts of acute diarree heeft het
verstandig is om hem thuis te laten. Jaarlijks ontvangen wij richtlijnen van de GGD hoe we dienen te
handelen in geval van (besmettelijke) ziektes. De pedagogisch medewerkers dienen zich aan deze
voorschriften te houden ongeacht het advies van uw eigen huisarts. Wanneer uw peuter of één van de
andere gezinsleden een besmettelijke ziekte heeft, zoals rode hond, mazelen, krentenbaard maar ook
hoofdluis, dan dient u dit aan de pedagogisch medewerker door te geven. Via een mededeling op de
voordeur kunnen andere ouders geïnformeerd worden en indien van toepassing kunnen zij hun
voorzorg nemen. Het gaat hierbij alleen om de melding van de ziekte zonder toevoeging van namen.
Overdrachtsformulier
Jonge peuters leren bij uitstek door te spelen. In die zin levert Olleke Bolleke een bijdrage aan de
ontwikkeling van uw peuter. Alle peuters gaan na Olleke Bolleke naar de basisschool. Veel ouders
zien het bezoek van hun peuter aan Olleke Bolleke dan ook in zekere zin als voorbereiding op de
basisschool. Peuters ontwikkelen zich voortdurend. Om deze doorgaande lijn vast te houden, wordt er
met een overdrachtsformulier naar de basisschool gewerkt. Dit formulier wordt 2 keer ingevuld
gedurende de tijd dat uw peuter op Olleke Bolleke is. De tweede keer gebeurt dit vlak voor de
overgang naar de basisschool. Het eindformulier wordt met u besproken en daarna zal er een
mondelinge overdracht plaatsvinden tussen de peuterspeelzaal en de school, de zogenaamde “warme
overdracht”.
Vakanties
Olleke Bolleke is 40 weken per jaar geopend en is gesloten tijdens de schoolvakanties van de
scholen.
Ouderparticipatie
Bij bijzondere activiteiten zijn vaak extra handen nodig. De pedagogisch medewerkers zullen deze
activiteiten op tijd aankondigen en aangeven welke hulp gewenst is. U kunt hierbij denken aan een
bezoek aan de bibliotheek of het zorgcentrum.
Fotograaf
Eén keer per jaar komt de fotograaf bij ons op bezoek. De peuters worden in een spelsituatie
gefotografeerd en er wordt een groepsfoto gemaakt. De afname van de foto’s is geheel vrijblijvend. De
leiding zal tijdig bekend maken wanneer de fotograaf langs komt.
Veiligheid
Koordjes e.d.: Wij verzoeken u vriendelijk om uw peuter geen lange kettingen om te doen, of kleding
aan te doen waar lange koordjes aanzitten. In het verleden is gebleken dat lange koordjes en
kettingen gevaar kunnen opleveren bij kleine peuters. Tijdens het spelen kunnen ze makkelijk ergens
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achter blijven haken en zo uw peuter verwonden. In het ergste geval kan het zelfs tot verstikking
leiden.
Deuren en hek sluiten: Voor de veiligheid van uw peuter en andere peuters is het van belang dat wij
als volwassenen het goede voorbeeld geven. Daarom het vriendelijke maar dringende verzoek om
consequent de deuren en hekken achter u te sluiten. Peuters zijn erg snel en vindingrijk en kunnen in
een onbewaakt ogenblik ontglippen.
Parkeren auto’s: Bent u niet in staat om uw peuter te voet of per fiets te brengen en maakt u gebruik
van de auto, dan verzoeken wij u om de auto veilig te parkeren in de vakken. Wilt u s.v.p. niet
parkeren voor het toegangshek of voor de inritten van de buurtbewoners.
Inspectie
Voor gemeenten ligt er een wettelijke taak om toezicht en handhaving in te stellen. Gemeente Rhenen
heeft de GGD aangewezen als toezichthouder. Deze voert dan ook jaarlijks een inspectie uit op de
locatie. De inspectierapporten zijn ter inzage op de website van de Driesprong.
Risico-inventarisatie
Op Olleke Bolleke wordt jaarlijks een risico-inventarisatie gehouden. Het betreft hier inventarisatie op
het gebied van veiligheid en gezondheid. Aan de hand van deze inventarisatie komen alle eventuele
tekortkomingen op deze gebieden naar voren. In een plan van aanpak wordt aangegeven wie,
wanneer en op welke wijze doeltreffende maatregelen worden genomen.
Stagiaires
Binnen Olleke Bolleke komen diverse stagiaires praktijkervaring opdoen. Stagiaires die een
beroepsopleiding volgen blijven langere tijd. Dit varieert van enkele maanden tot een heel schooljaar.
De stagiaire stelt zichzelf voor en geeft aan van welke opleiding zij is en hoelang de stage duurt. De
stagiaires zijn aanvullend en ondersteunend voor het vaste personeel en zijn daarom ook niet
ingeroosterd bij de personele bezetting.
Openingstijden
Olleke Bolleke is op maandag, dinsdag, en donderdag geopend van 8.30 uur tot 12.00 uur, 40 weken
per jaar. Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen zijn wij gesloten.
Inschrijven
U kunt uw peuter gratis aanmelden vanaf de leeftijd van één jaar.
Plaatsing
Uw peuter kan komen spelen vanaf de leeftijd van twee jaar, afhankelijk van de wachtlijst. De
plaatsing gaat op volgorde van inschrijving. Uiteraard krijgt u ruim van tevoren bericht vanaf welke
datum uw peuter kan komen. Bij de plaatsing houden we zoveel mogelijk rekening met de opgegeven
voorkeuren voor ochtenden. Mocht dit niet lukken op de gewenste startdatum, dan zoeken we samen
met u naar een oplossing.
Kennismaking
Voordat u een keuze heeft gemaakt bent u altijd welkom een kijkje te komen nemen. Het is wel
plezierig als u dit van tevoren telefonisch afspreekt. Wanneer uw peuter is geplaatst, neemt de
pedagogisch medewerker vóór de startdatum contact op voor een bezoekje aan de groep. Samen met
uw peuter kunt u dan rondkijken, kennismaken met de pedagogisch medewerker en eventuele
bijzonderheden doorspreken. Is uw peuter eenmaal geplaatst, dan kan het in een rustig tempo komen
wennen.
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Opzegtermijn
De inschrijving voor Olleke Bolleke stopt automatisch als uw peuter 4 jaar wordt en naar de
basisschool gaat. Als dit net voor een vakantieperiode is kan het voor uw peuter beter zijn om de
periode tot aan de vakantie bij ons af te maken. U kunt dit overleggen met de pedagogisch
medewerkers en gezamenlijk besluiten wat het beste voor uw peuter is. Bij tussentijdse opzegging
van inschrijving, b.v. bij verhuizing, dient u dit één maand van tevoren schriftelijk of via email aan ons
kenbaar te maken (ingaande de 1e of de 15e van de maand).
Klachten/suggesties
Wij willen u vragen om met al uw suggesties, op- en aanmerkingen bij ons te komen. Het is voor ons
een fijne gedachte als alles naar wens verloopt en u niet onnodig met problemen rond blijft lopen. Wij
staan open voor uw op- en aanmerkingen. Een enkele keer komt het niet tot een oplossing en blijft
een klacht bestaan. Voor die situaties is er de geschillencommissie waar u zich rechtstreeks tot kunt
wenden.
Ons motto is: Bent u tevreden over ons, vertel het dan aan een ander. Bent u ontevreden over ons,
vertel het ons en we zoeken samen met u naar een oplossing.
Peuteropvang Olleke Bolleke
Bantuinweg 43
3911 MV RHENEN
Telefoon 0317-617001
Email rhenen@skcdelink.nl
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