
Gemeente Losser 
Kinderopvangorganisaties in de gemeente Losser 

LOSSER

> Kinderopvang KOSMO

Kinderdagverblijf en BSO Drakenboot

Markeweg 2

T 088-234 74 45

W www.kosmo.nl

E info@kosmo.nl

Contactpersoon: Valerie van Bijleveld

Dagdelen: Maandag- tot en met

donderdagochtend van 8.30-12.30

> Kindcentrum Supertof Losser

Peuteropvang Calimero

Sperwerstraat 1

T 06-20746545

W www.kindcentrum-supertof.nl

E kindcentrumsupertof.losser@gmail.com

Contactpersoon: Melanie Stein-van Regteren

Dagdelen: Iedere ochtend van 8.00 tot 12.00

> Kinderopvang De Bonte Koe 

Kinderopvang en BSO

Honingloweg 30a

T 053-536 2026

W www.kinderopvangdebontekoe.nl

E info@kinderopvangbontekoe.nl

Contactpersoon: Monique Loos

Dagdelen: iedere ochtend van 8.45-12.45

> Kinderopvang Humankind 

KC Meester Snel 

(peuteropvang, kinderdagverblijf en BSO)

Kloosterstraat 13

T 053-4800020

W www.humankind.nl

E infoske@humankind.nl

Contactpersoon: Wendy Kuipers (06-47054734)

Dagdelen: Iedere ochtend van 8.30 tot 12.30

OVERDINKEL 

> Kinderopvang Humankind

Kindcentrum Ocarina

Hoofdstaat 68

T 053-2204891

W www.humankind.nl

E infoske@humankind.nl

Contactpersoon: locatiemanager

Dagdelen: Iedere ochtend van 8.30 - 12.30

> Kinderopvang Humankind

KDV Brede School

(peuteropvang en kinderdagverblijf )

Dominee Pasmastraat 2

T 053-4800020

W www.humankind.nl

E infoske@humankind.nl

Contactpersoon: Wendy Kuipers (06-47054734)

Dagdelen: Iedere ochtend van 8.00 tot 12.00

DE LUTTE 

> Kindcentrum Supertof De Lutte 

Plechelmusstraat 9

T 0541- 200 21 S

W www.kindcentrum-supertof.nl

E delutte.kindcentrum.supertof@gmail.com

Contactpersoon: Melanie Stein-van Regteren

Dagdelen: Maandag, dinsdag en donderdag

8.30-12.30 en 13.00-17.00

Woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur

Peuteri 

in de 

Losser 
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Peutergroep 'Spelen en leren' 

Alle kinderen in de gemeente Losser van 2,5 tot en met 4 jaar mogen naar de 

peutergroep. In de peutergroep krijgen kinderen de beste voorbereiding op de 

basisschool. De peutergroep werkt ook veel samen met de basisschool. Daardoor 

is de stap van de peutergroep naar groep 1 en 2 voor kinderen niet zo groot. Op 

het moment dat je kind naar de basisschool mag, bespreekt de medewerker van de 

peutergroep met de nieuwe leraar wat het kind al kan en weet. 

In de peutergroep leren kinderen: 

Samen spelen en delen 

Zelf vertellen 

Liedjes 

Spelletjes 

Nieuwe woorden 

Hoe vaak per week? 

Alle kinderen mogen 2 halve dagen 

per week naar de peutergroep. Dit is in 

totaal 8 uur per week. Heb je van het 

consultatiebureau (de jeugdarts) een advies 

gekregen voor 'Extra spelen en leren' (WE), 

dan mag je kind 2 halve dagen (8 uur) extra 

naar de peutergroep. 

Peutergroep'Extra spelen en leren' 

Wanneer je kind het advies 'extra spelen 

en leren' heeft gekregen mag het 16 

uur naar de peutergroep. Hier leert je 

kind spelenderwijs nieuwe woorden en 

begrippen wat je kind verder brengt in zijn 

of haar ontwikkeling. 

Wat zijn de kosten? 

Dat ligt eraan hoeveel je verdient. Aan 

de hand van de tabel eigen bijdrage 

kinderopvangtoeslag van de belastingdienst 

kun je zien hoe hoog jouw eigen bijdrage 

is. Hoe minder je verdient, hoe minder je 

betaalt. Bij 'extra spelen en leren' betaal 

je over 8 uur een eigen bijdrage, net als de 

kinderen die gebruik maken van spelen 

en leren. De overige 8 uur wordt door de 

gemeente vergoed. Hieraan zijn wel wat 

voorwaarden verbonden. 

Kom je er niet uit? De medewerkers van de 

kinderopvang kunnen je precies vertellen 

hoeveel het jou kost. 

Voorwaarden/ Rol van de ouders 

Het is belangrijk om thuis te oefenen 

met taal. Het kinderdagverblijf helpt je 

hierbij. Zij organiseren regelmatig een 

informatiemiddag of -avond en geven je 

dan tips. Ouders van kinderen die het advies 

'extra spelen en leren' hebben gekregen 

dienen actief deel te nemen aan het 

programma WE thuis. Je ontvangt hiervoor 

een leen i-pad van het kinderdagverblijf. 

Hiermee kunt u samen met uw kind thuis 

leuke boekjes lezen en stimulerende 

spelletjes doen. 

De medewerkers van de kinderopvang 

kunnen u hierover meer vertellen. 

Hoe kan ik mijn kind aanmelden? 

Neem contact op met de kinderopvang

organisatie van je keuze. Alle organisaties 

in de gemeente Losser bieden 'spelen en 

leren' en 'extra spelen en leren' aan. Het 

advies van de GGD voor'extra spelen en 

leren' moet afgegeven worden aan het 

kinderdagverblijf. Zo weten zij dat je kind 

van 4 dagdelen gebruik mag maken. 

Kinderopvangtoeslag 

Kom je in aanmerking voor kinderopvang

toeslag? Dan moet je daar gebruik van 

maken: Vraag kinderopvangtoeslag aan bij 

de Belastingdienst. Je ontvangt elke maand 

van de kinderopvang een rekening voor de 

kosten van de plek van het kind. Deze 

kosten kan je (gedeeltelijk) betalen met 

de toeslag die je ontvangt. De resterende 

inkomensafhankelijke eigen bijdrage moet 

je zelf betalen. 

Kom je niet in aanmerking voor 

kinderopvangtoeslag? 

Teken bij de kinderopvang een verklaring 

'geen recht op kinderopvangtoeslag; 

de kinderopvang heeft een inkomens

verklaring van jou nodig. Vraag deze op 

via de website van de Belastingdienst. De 

kinderopvang kan hierbij helpen. 

De gemeente geeft subsidie aan de 

betreffende kinderopvang waar het 

kind naar toe gaat. Jij ontvangt van de 

kinderopvang elke maand alleen een factuur 

voor de resterende inkomensafhankelijke 

eigen bijdrage. 
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