
Informatiebrief Peuterwerk In ’t Park  2022 

 
Openingstijden: 
3 dagdelen: maandagochtend, woensdagochtend en donderdagochtend 
Van 8.30 tot 12.30 uur 
40 weken per jaar (alle schoolvakanties gesloten) 
 
Prijs 
€ 8,75 per uur 
Inclusief luiers, fruit en drinken 
 
Wat breng je mee  
Een setje schone kleren en eventueel regenlaarsjes.  
 
VVE-programma Peuterplein 
Wij maken gebruik van de VVE-methode peuterplein. Dit is een erkende VVE-
methode. Bij het werken met Peuterplein worden alle ontwikkelingsgebieden 
gestimuleerd die voor peuters belangrijk zijn: taal, voorbereidend rekenen, bewegen, 
fijne motoriek, muziek en sociale ontwikkeling. Peuterplein is opgebouwd uit 8 
thema’s die dicht bij de belevingswereld van de peuters liggen. De 8 thema’s zijn: 
lente, zomer, herfst, winter, je lichaam, huisdieren, familie en water. Bij elk thema van Peuterplein 
hoort een prentenboek of schootboek met verhaalplaten. Ook wordt bij Peuterplein gebruik gemaakt 
van een handpop ‘Raai de kraai’ deze speelt met de kinderen en ontdekt met hen van alles.  
 
Wennen / 0-1 groep 
Bij het peuterwerk zijn er geen wenmomenten. Kinderen starten vanaf dag 1 op de groep.  
De 3+ peuters gaan op ma, di en do met een pedagogisch medewerkster wel ‘wennen’ bij groep 0-1 
van basisschool ‘t Schrijverke. Dit zorgt voor een soepele overgang van kinderen van het peuterwerk 
naar de basisschool, met name gericht op veiligheid, welbevinden en ontwikkeling. 
 
Social schools 
Social schools is de school app die de communicatie en samenwerking bevordert tussen school, thuis 
en andere betrokkenen. Vanuit Peuterwerk In ’t park zijn wij via basisschool ’t Schrijverke ook 
aangesloten bij deze communicatie app. 
Voordat uw kind start bij het peuterwerk ontvangt u een activatiebrief met uitleg.  
Via deze app ontvangt u een dag verslagje en foto’s van de ochtend. 
Ziek en absentiemeldingen ook graag via deze app doorgeven. 
 
10 minuten gesprekken 
Jaarlijks ontvangt u een uitnodiging voor een 10 minuten gesprek met de mentor van uw kind. In het 
gesprek wordt de ontwikkeling (o.a. sociaal- emotioneel en taal) van uw kind besproken. Het gesprek 
is een aanvulling op de haal- en brengmomenten.  
 
Wij zijn bereikbaar via de mail op info@inhetparkherpen.nl 
en telefonisch (tijdens openingstijden) op 06-16040646 
 
Informatie zoals o.a. ons pedagogisch plan en de inschrijf link van KOV net kunt u vinden op de 
website van basisschool ’t Schrijverke www.schrijverkeherpen.nl 
 
Wij kijken ernaar uit om jullie te ontmoeten!    
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