Peuteropvang in Losser

Is uw kind tussen de 2,5 en 4 jaar? Dan mag hij of zij naar de peuteropvang.
Een leuke leerzame plek waar uw kind onder deskundige begeleiding kan
spelen. Zo helpt u de ontwikkeling van uw kind te stimuleren en wordt uw kind
spelenderwijs voorbereid op het basisonderwijs. Peuteropvang heeft namelijk
een positief effect op de sociale vaardigheden, cognitieve ontwikkeling en taalvaardigheid van kinderen. In de gemeente Losser wordt op veel plekken opvang
van goede kwaliteit aangeboden. In deze folder leest u hier meer over.

Wat is peuteropvang?
Peuteropvang wordt georganiseerd door
kinderopvangorganisaties. Binnen een
vertrouwde, veilige en plezierige omgeving
worden de peuters door betrokken medewerkers begeleid.
Ieder kind mag
er zichzelf zijn en
leert spelenderwijs
nieuwe dingen.
Tijdens de opvang
ontmoet uw kind
leeftijdsgenootjes
en maakt het kennis met een groot
aanbod van speel
en ontwikkelingsmaterialen. Ook wordt er gewerkt met een
beproefd programma voor peuters waardoor ze worden uitdaagt op alle ontwikkelingsgebieden
De peuteropvang is er voor kinderen tussen
de 2,5 en 4 jaar. De opvang kan zowel in de
ochtend als ook in de middag plaatsvinden.
Dit verschilt per kinderdagverblijf. De
opvang vindt plaats tijdens de schoolweken.
De pedagogisch medewerkers doen
gedurende de ochtend of middag allerlei
activiteiten met uw kind, zoals samen in

de kring; verhalen vertellen, een gesprekje
voeren of samen zingen. Er is tijd om samen
te spelen in de bouw- of poppenhoek, te
verkleden of te knutselen maar ook om
buiten te spelen. Deze activiteiten vinden
plaats in de groep. Zo leren kinderen samen
te werken en maken ze alvast kennis met
deze schoolgerichte activiteiten, waardoor
de overgang naar school voor uw kind
gemakkelijker wordt. De kennis over de
ontwikkeling van het kind wordt overgedragen aan de basisschool zodat er voor uw
kind een goede doorgaande lijn is van de
peuteropvang naar de basisschool.

Contact met ouders
Het contact met ouders vindt de kinderopvang organisatie van groot belang. Bij
inschrijving is er een kennismakingsgesprek
om de sfeer te proeven. Na aanvang van de
opvang zijn regelmatig oudergesprekken
en u wordt betrokken bij het thematisch
werken en bij de activiteiten die tijdens de
peuteropvang worden uitgevoerd. Hierdoor
kunt u thuis ook inspelen op de activiteiten,
zoals boeken voorlezen die bij de thema’s
gebruikt worden of met uw kind in gesprek
gaan. Ook kunt u bij de pedagogisch
medewerker terecht als u vragen heeft over
de ontwikkeling van uw kind.

Kosten

De gemeente Losser wil graag dat alle
kinderen een goede start maken op de basisschool en heeft voor alle kinderen tussen
de 2,5 en 4 jaar betaalbare peuteropvang
gerealiseerd. Wij zijn dan ook trots dat er
binnen de gemeente Losser veel verschillende kinderopvangorganisaties peuteropvang
van goede kwaliteit aanbieden. Voor
peuteropvang betaalt u een vast bedrag per
uur. De kosten per uur voor peuteropvang
zijn bij iedere kinderopvangorganisatie gelijk.
Een deel van de kosten krijgt u terug via de
kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

Geen recht op kinderopvangtoeslag? U kunt gebruik maken
van een gesubsidieerd peuterarrangement!

of wanneer
er op sociaal
maatschappelijke gronden
sprake is van een
crisissituatie in
uw gezin dan
kunt u in aanmerking komen voor een kinderopvang op basis van een sociaal medische
indicatie (SMI). Dit kan alleen als u geen recht
heeft op kinderopvangtoeslag.

Eigen bijdrage
Wat u uiteindelijk zelf betaalt voor de kinderopvang hangt af van uw inkomen. Meer
informatie over de kosten krijgt u van de
kinderopvanginstelling of van de gemeente.

Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, omdat u of uw partner niet
werkzaam bent, dan kunt u bij de kinderopvang toch een peuterarrangement van
maximaal 8 uur per week, verdeeld over 2
werkdagen afnemen. De gemeente betaalt
dan voor twee dagdelen per week (8 uur)
een subsidie aan de peuteropvang. U betaalt
hiervoor een inkomensafhankelijke eigen
bijdrage. De kinderopvang van uw keuze
kan u hier meer over vertellen.

Vragen over de regelingen of
de eigen bijdrage?

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Als uw kind een VVE indicatie heeft kan hij/
zij vier dagdelen naar de peuteropvang.
Informatie hierover vindt u in de folder VVE
in de gemeente Losser.

U kunt uw peuter inschrijven bij aanbieders
van peuteropvang. De aanbieders kunnen u
meer vertellen over de peuteropvang en het
programma waarmee zij werken. Ook kunnen
zij u informeren welke subsidiemogelijkheden
er zijn en welke stappen u moet ondernemen
om deze subsidies aan te vragen. Het is altijd
mogelijk om eerst een bezoek te brengen aan
de peuteropvang.

Voor meer informatie kunt u ons elke werkdag tussen 9.30 uur en 15:30 uur bereiken.
Dat kan telefonisch via 053-5377400 en in
’t Lossers hoes, Raadhuisplein 1 in Losser.
Ook zijn wij bereikbaar via e-mail
wijz@losser.nl en kunt u informatie vinden
op onze website www.losser.nl en kunt u
terecht bij de Jeugdarts van de GGD

Hoe schrijf ik mijn peuter in?

Sociaal medische indicatie (SMI)
Wanneer u in verband met een lichamelijke,
zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperking of ziekte kinderopvang nodig heeft,

Onderstaande kinderdagverblijven in de gemeente Losser bieden peuteropvang aan:

De Lutte
Kindcentrum Supertof
Plechelmusstraat 9
T 0541- 200 215
W www.kindcentrum-supertof.nl
E info@kindcentrum-supertof.nl

Contactpersoon: Melanie Stein-van Regteren
Dagdelen: maandag, dindag en donderdag:
8.30 - 12.30 / 13.00 - 17.00 uur.
Woensdag en vrijdag: 8.30 - 12.30 uur

Overdinkel
VCO Kinderdomein
KDV Brede school, Dominee Pasmastraat 2
T 053 - 230 46 28
W www.kinderdomein.nl
E info@kinderdomein.nl
Contactpersoon: locatiemanager
Dagdelen: iedere ochtend
van 8.00 - 12.00 uur

Kinderopvang Humankind
Kindcentrum Ocarina, Hoofdstraat 68
T 053 - 220 48 91
T Regiokantoor: 053 - 480 00 24
W www.humankind.nl
Contactpersoon: locatiemanager
Dagdelen: iedere ochtend
van 8.30 - 12.30 uur

Losser
Columbus Junior
Kinderdagverblijf en BSO Drakenboot,
Markeweg 2
T 088 - 234 74 45
W www.columbusjunior.nl
Contactpersoon: Angelique Werger
Dagdelen: maandag-, dinsdag-,
woensdag- en donderdagochtend
van 8.30 tot 12.30 uur (inclusief lunch).

VCO Kinderdomein
KDV Meester Snel, Kloosterstraat 13
T 053 - 230 46 28
W www.kinderdomein.nl
E info@kinderdomein.nl
Contactpersoon: locatiemanager
Dagdelen: iedere ochtend
van 8.30 - 12.30 uur

Kinderopvang Losser
Peuteropvang Calimero, Sperwerstraat 1
T 06 - 20 74 65 45
W www.kinderopvang-losser.nl
E administratie@kinderopvang-losser.nl
Contactpersoon: Louise Groener
Dagdelen: iedere ochtend van
8.00-12.00 uur. De middagen van 13.30 uur
tot 17.30 uur op aanvraag.

Kinderopvang De Bonte Koe
Kinderdagverblijf en BSO, Honingloweg 30a
T 053 - 536 20 26
W www.kinderopvangdebontekoe.nl
E info@kinderopvangdebontekoe.nl
Contactpersoon: Monique Loos
Dagdelen: iedere ochtend
van 8.45 - 12.45 uur (inloop 8.30 uur)

