
Informatiebrief Peuterwerk In ’t Park  schooljaar 2022-2023 
 
Openingstijden: 
3 dagdelen: maandagochtend, woensdagochtend en donderdagochtend 
(en per januari 2023 ook op dinsdag ochtend) 
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 Uk en Puk 
Per 2023 wordt onze Locatie een ‘officiële’ VVE- locatie. Wij gaan werken met het VVE- programma Uk 
en Puk. De Gemeente Oss heeft de volgende informatie op de website staan over VVE: 
Voor- en vroegschoolse educatie is er voor kinderen met een (taal)achterstand. Of een risico daarop. 
Met voor- en vroegschoolse educatie (VVE) willen we ontwikkelingsachterstanden bij kinderen 
van 2 tot 6 jaar voorkomen of verminderen. Zo kunnen kinderen een goede start maken op de 
basisschool. Kinderopvang en peuteropvang bieden voorschoolse educatie (2-6 jaar) aan. 
De basisschool biedt vroegschoolse educatie (4-6 jaar) aan in groep 1 en 2. Bij VVE werken ze 
met speciale programma’s. Hiermee krijgen kinderen een extra steuntje in de rug. Zij leren 
spelenderwijs. 
 
Wennen bij de peuters 
Bij het peuterwerk zijn er geen wenmomenten. Kinderen starten vanaf dag 1 op de groep.  
 
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. 
 
Ruildagen 
Het is mogelijk om een vaste dag te ruilen voor een andere dag. Voorwaarden is wel dat er een ruildag 
plaats kan vinden als er ruimte is binnen de bestaande kind- en personeelsplanning. Dit betekent dat 
de kind-leidster-ratio niet overschreden mag worden. U kunt een ruildag vooraf aanvragen. Dit is een 
service die wij ouders willen bieden en kan alleen indien de bezetting het toelaat. Ziekte dagen zijn 
geen ruildagen. 
 
Trakteren bij verjaardag en afscheid 
Is natuurlijk heel gezellig en leuk voor de kinderen. Maar houd de traktatie vooral ook gezond! Ideeën 
voor gezonde traktaties tips kun je volop op internet vinden of vraag tips aan de pedagogisch 
medewerkers.  
 
 
 
 



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. De ontwikkeling van jullie kinderen volgen wij met 
het KIJK - observatie systeem. Deze observaties bespreken we tijdens de 10 minuten gesprekken en 
dragen wij over aan de leerkracht van groep 1-2. 
 
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!    
 
Team In ‘t  Park    
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