Kinderdagverblijven met VVE in de gemeente Losser:
De Lutte
Kindcentrum Supertof

Overdinkel
Kinderopvang Humanitas

Plechelmusstraat 9
T 0541- 200 215
W www.kindcentrum-supertof.nl
E info@kindcentrum-supertof.nl
Contactpersoon: Melanie Stein-van Regteren

Kindcentrum Ocarina, Hoofdstraat 68
T 053 - 220 48 91
T Regiokantoor: 053 - 480 00 24
W www.kinderopvanghumanitas.nl
Contactpersoon: locatiemanager

Dagdelen VVE: Iedere ochtend van 8.30 tot
11.30 uur en maandagmiddag, dinsdagmiddag
en donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.

Overdinkel
VCO Kinderdomein

Losser
VCO Kinderdomein

Brede School, Dominee Pasmanstraat 2
T 053 - 230 46 28 / 06 - 215 88 188
W www.kinderdomein.nl
E welkom@kinderdomein.nl
Contactpersoon: Locatiemanager

Meester Snelschool, Kloosterstraat 13
T 053 - 230 46 28 / 06 - 215 88 188
W www.kinderdomein.nl
E welkom@kinderdomein.nl
Contactpersoon: Locatiemanager

Dagdelen VVE: iedere ochtend van

Dagdelen VVE: iedere ochtend

8.30 tot 11.30 uur en dinsdagmiddag en

van 8.45 tot 11.45 uur (inloop 8.30 uur).

donderdagmiddag van 14 tot 17 uur.

Losser
Columbus Junior

Losser
Kinderopvang Losser

Kinderdagverblijf & BSO de Tjalk
Ravenhorsterweg 1E, Losser
T 088 -234 74 45
W www.columbusjunior.nl
Contactpersoon: Angelique Werger

Peuteropvang Calimero, Sperwerstraat 1
T 06 - 20 74 65 45
W www.kinderopvang-losser.nl
E info@kinderopvang-losser.nl
Contactpersoon: Louise Groener

Dagdelen VVE: maandagochtend,

Dagdelen VVE: maandagochtend,

dinsdagochtend, woensdagochtend

dinsdagochtend, woensdagochtend,

en donderdagochtend.

donderdagochtend, en de vrijdagochtend.
- alle ochtenden van 8.30 tot 11.30 uur.
- de middagen van 13.00 tot 16.00 uur
op aanvraag.

Voorschoolse en
Vroegschoolse Educatie

U hebt van het consultatiebureau (de jeugdarts) een indicatie gekregen
voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). De reden hiervan is dat men de
ontwikkeling van uw kind op met name taalgebied extra wil stimuleren.

Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie
VVE in de gemeente Losser is bedoeld voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar en is gericht op het
stimuleren van de taalontwikkeling en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.
VVE wordt aangeboden in de peutergroepen van gecertifieerde kinderdagverblijven en
loopt door tot de eerste twee groepen van het basisonderwijs.
In een rijke speel-leeromgeving wordt met de kinderen gewerkt met thema’s en activiteiten
die de taalontwikkeling stimuleren. Daarbij worden kinderen ondersteund en gestimuleerd
in hun spelgedrag omdat spel uitdaagt om te leren en te ontdekken.
Spelenderwijs leren kinderen hierdoor nieuwe woorden en begrippen. De activiteiten zijn vaak
ook stimulerend voor de motoriek (bewegen) , het leren luisteren en het omgaan met elkaar.

Waarom VVE

Wat zijn de kosten?

De gemeente Losser wil ieder kind zoveel mogelijk kansen geven, zodat zij een passende
en een succesvolle schoolloopbaan doorlopen. Daarom is het belangrijk dat kinderen een
goede start maken in het basisonderwijs. Door deel te nemen aan leuke en uitdagende
programma’s kunnen kinderen een inhaalslag maken in de ontwikkeling en krijgen zij een
goede basis mee voor de start in het basisonderwijs.
Kinderdagverblijven, basisscholen,
het consultatiebureau en de
gemeente Losser werken samen
om aan alle kinderen die het nodig
hebben deze extra ondersteuning
te kunnen bieden.

Wat betekent VVE voor u?
De VVE indicatie betekent dat uw
kind 12 uur per week, verdeeld over
4 dagdelen gebruik kan maken van
een peuterarrangement bij een
gecertificeerd kinderdagverblijf in de
gemeente Losser (zie achterzijde).

Voor alle kinderdagverblijven met VVE
gelden dezelfde uurtarieven. Een groot
deel van de kosten voor deze VVE plaatsing
wordt gesubsidieerd door de gemeente
Losser. U moet afhankelijk van uw inkomen
een eigen bijdrage te betalen. Op de brief
die u van het consultatiebureau heeft
gekregen staat hierover meer informatie.

Wat wordt er van u verwacht?
VVE heeft het meeste effect als zowel bij de opvang als thuis de ontwikkeling wordt
gestimuleerd en uw kind ook daadwerkelijk 12 uur per week aan de VVE deelneemt.
De pedagogisch medewerkers betrekken u bij het VVE programma van uw kind. Van u wordt
verwacht dat u deelneemt aan de activiteiten die door de kinderopvang worden georganiseerd en dat u uw kind 12 uur per week naar de peutergroep brengt. Na aanmelding bij
het kinderdagverblijf naar keuze tekent u de overeenkomst VVE ouders-kinderopvang.

