Aan:

ouders/verzorgers van de kinderen van peutergroep Boemerang

Betreft: veranderingen op de peutergroep vanaf januari 2020

Middelburg, 12 september 2019
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Uw kind gaat naar peutergroep Boemerang. Hierbij informeren we u over een belangrijke
verandering: vanaf januari 2020 gaat de peutergroep vier uur per dagdeel open.
Wat is de aanleiding?
Op de peutergroep stimuleren we op een speelse manier de ontwikkeling van de kinderen. Zo
bereiden we ze voor op de basisschool. Sommige peuters hebben extra ondersteuning nodig op het
gebied van taal of op sociaal-emotioneel vlak. Zij krijgen dan van het consultatiebureau een
indicatie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit houdt in dat zij extra uren naar de
peutergroep komen en dat hun ontwikkeling extra gestimuleerd wordt. Alle
peutergroepmedewerkers van Kinderopvang Walcheren zijn opgeleid in VVE.
De overheid heeft besloten dat kinderen van 2,5 jaar met een VVE-indicatie in 2020 recht hebben
op 16 uur peutergroep per week. Hierdoor kan de ontwikkeling van deze peuters optimaal
gestimuleerd worden. Om aan 16 uur per week te komen, is in overleg met de Walcherse
gemeenten besloten dat peutergroepen vanaf januari 2020 vier uur per dagdeel opengaan. Dit geldt
voor kinderen met een VVE-indicatie, maar ook voor kinderen die dat niet hebben. Op de
peutergroepen zitten immers kinderen met en zonder VVE-indicatie samen in een groep. Doordat de
peutergroep in 2020 vier uur per dagdeel duurt, kunnen we nóg meer tijd aan de kinderen
besteden. Ook hebben de kinderen hierdoor alle tijd om met elkaar te spelen en van elkaar te
leren.
Peuters met een VVE-indicatie gaan vanaf januari 2020 vier dagdelen per week naar de
peutergroep. Uw kind heeft geen VVE-indicatie, dus uw kind blijft gewoon hetzelfde aantal
dagdelen komen als nu.
Wat betekent deze verandering voor u en uw kind?


Openingstijden
Peutergroep Boemerang is vanaf januari 2020 open van 08.30 uur tot 12.30 uur. Net zoals nu,
kunt u het eerste en laatste kwartier op de peutergroep spelen met uw kind en is er ruimte voor
overdracht tussen u en de peutergroepmedewerkers. De openingstijden zijn afgestemd met de
ouderwerkgroep van uw locatie. We hanteren op de peutergroep elke keer een vast programma,

1

zodat dit herkenbaar is voor de kinderen. Nu de kinderen langer komen, passen we dit
programma zo aan dat het leuk en uitdagend blijft voor de kinderen.


Openingsdagen
Peutergroep Boemerang gaat vanaf januari 2020 ook op donderdag open. We gaan ervan uit dat
uw kind in 2020 op dezelfde dagdelen naar de peutergroep blijft gaan. Als u liever wilt
wisselen, kunt u binnen twee weken na ontvangst van deze brief uw voorkeur kenbaar maken
via dit formulier: www.kinderopvangwalcheren.nl/peutergroep2020dagdelen/.
Het wachtwoord is: walcheren
We zullen dan de mogelijkheden bekijken en u hierover informeren.



Nieuwe overeenkomst
Omdat de peutergroep vanaf 2020 vier uur per dagdeel open is, ontvangt u hiervoor binnenkort
via de e-mail een nieuwe overeenkomst om te ondertekenen.



Kosten
De verandering naar vier uur peutergroep per dagdeel betekent niet automatisch dat u meer
gaat betalen. Dit komt omdat de overheid meer gaat meebetalen. Hoeveel u exact gaat
betalen, hangt af van uw inkomen. Vanaf 1 november 2019 kunt u met de rekentool op
www.kinderopvangwalcheren.nl/tarieven uitrekenen hoeveel de peutergroep u volgend jaar
kost. Om u alvast een indicatie te geven, vindt u op
www.kinderopvangwalcheren.nl/veranderingen-peutergroep-vanaf-2020 enkele
rekenvoorbeelden.

Ga voor meer informatie naar www.kinderopvangwalcheren.nl/veranderingen-peutergroep-vanaf2020. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Klantadvies via
klantadviesmiddelburg@skow.nl of 0118-61 57 69.
Met vriendelijke groet,
Annemiek Koppejan,
Directeur-Bestuurder

2

