
 
 

  

 
 
 

 
 
  

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een goede start voor ieder kind. 

Informatiefolder  
Voorschool obs Lisdodde 

 



Onze peuters 
Fijn dat u interesse heeft in onze Voorschool! 
Kinderopvang & BSO Kwebbel biedt u een Voorschoolse voorziening aan in een uitdagende omgeving. Hier 
binnen worden peuters op een speelse manier gestimuleerd in hun ontwikkeling. Uw peuter wordt daarbij 
ondersteund door deskundige pedagogisch medewerkers.  
De Voorschool is vooral een plek waar uw kind met plezier naartoe gaat en waar het volop de ruimte krijgt 
om te experimenteren en te ontdekken. De ontwikkeling van uw kind wordt nauwkeurig gevolgd en met u 
besproken. Waar nodig biedt Kinderopvang & BSO Kwebbel extra ondersteuning. Wij bieden gratis vervoer 
binnen onze locaties aan, van en naar de Voorschool. 

 

De Voorschool 
Openingstijden en dagdelen 
De Voorschool is 40 weken per jaar geopend. Uw kind bezoekt de Voorschool op vaste dagen en tijden 
waardoor het dezelfde medewerksters en kinderen ziet. We bieden een VVE-programma aan waarbij het 
belangrijk is dat kinderen 10 uur per week komen, verdeeld over 3 dagdelen. U kunt kiezen uit 2 groepen,  
 
Groep 1 de Ukkies (inloop tussen 8:30-8:45) 
            

Dag Tijd 
Maandag 8:30-11.50 uur 
Dinsdag 8:30-11:50 uur 
Donderdag 8:30-11.50 uur 

 
         
Groep 2 de Pukkies (inloop tussen 8:30-8:45) 

 
 

 
 
 

 
Vakanties 
De vakanties lopen gelijk met die van de basisscholen.  
Kinderen van de Voorschool zijn in de vakanties vrij. 

 
Ziekte 
Komt er in uw gezin of omgeving een besmettelijke ziekte voor, meldt het ons alstublieft. Wij volgen hierin 
de richtlijnen van de GGD. Ook bij het constateren van hoofdluis horen we dit graag z.s.m. Uw kind mag wel 
naar de Voorschool. Allergieën dient u vooraf door te geven aan de pedagogisch medewerkers. 
In ons pedagogisch beleidsplan staat omschreven hoe we met koorts omgaan. Is uw kind ziek en kan het niet 
naar de Voorschool komen? Dan verzoeken wij u uw kind telefonisch af te melden voor 08.30 uur op het 
volgende telefoonnummer: 06-10987432.  

 
Eten en drinken 
Uw peuter krijgt tijdens het verblijf drinken en vers fruit en koekje/cracker van ons. We eten gezamenlijk. 

 
Kleding 
Zorgt u alstublieft voor kleding die tegen een stootje kan en vies mag worden, zodat uw kind fijn kan verven, 
plakken, kleien en in het zand kan spelen. We vragen u de naam van het kind in zijn of haar jas/laarzen/tas 
enz. te zetten. Het is handig om in de tas van uw kind een reserve setje kleding te bewaren. 
 

 
 
 
 

Dag Tijd 
Maandag 8:30-11:45 
Woensdag 8:30-12:00 
Vrijdag 8:30-11:45 



 
Mededelingen 
Bij de ingang wordt belangrijke informatie en mededelingen opgehangen, zoals de nieuwsbrief, thema-
activiteiten of geconstateerde ziektes. Ook maken we gebruik van de app ‘Klasbord’. Klasbord is een 
communicatie platform die de communicatie tussen school en thuis leuk, gemakkelijk en veilig maakt. 
 
Verjaardagen 
Natuurlijk mag de verjaardag gevierd worden. Houd de traktatie alstublieft eenvoudig, gezond en klein. 
Overleg altijd even met de pedagogisch medewerker over de traktatie en het tijdstip van de verjaardag. 
 

Foto’s 
Tijdens verjaardagen en activiteiten worden er door de medewerkers van de voorschool foto’s gemaakt. Het 
maken van video opnames is niet toegestaan. Wij zullen de foto’s delen op Klasbord, mits u hiervoor 
toestemming heeft gegeven. De foto’s kunnen door u van Klasbord gehaald worden. Heeft u er bezwaar tegen 
dat uw kind gefotografeerd wordt, geef het door aan de medewerkers. We vragen u wel om zorgvuldig om te 
gaan met foto’s die gemaakt zijn i.v.m. de privacy van andere kinderen en/of medewerkers.  

 
Zindelijkheid 
Is uw kind niet zindelijk, zorgt u er dan alstublieft voor dat uw kind een setje extra kleding bij zich heeft. De 
luiers zijn inclusief en hoeft u niet mee te brengen. Wij gebruiken luiers van het eigen merk van de Kruidvat. 
Is uw kind hier allergisch voor dan verzoeken wij u uw eigen luiers mee te brengen. Is uw kind bezig met 
zindelijkheidstraining, laat het de medewerkers weten, zodat zij daar rekening mee kunnen houden. 

 
Aansprakelijkheid 
Kinderopvang Kwebbel & BSO is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van uw eigendommen. Wij 
raden u aan uw kind geen speelgoed mee te geven naar de locatie. 
 

 
Pedagogisch medewerkers 
Scholing pedagogisch medewerkers 
Alle pedagogisch medewerkers van onze Voorschool zijn voldoende gediplomeerd en hebben de opleiding 
voor VVE Uk & Puk afgerond. Tijdens scholingsbijeenkomsten wordt hun kennis geactualiseerd. Ook zijn de 
leidsters in het bezit van een geldig Kinder-EHBO & BHV-diploma.  

 
 

De ontwikkeling van uw peuter 
Werken met thema’s en VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) 
Kinderopvang Kwebbel & BSO werkt met de VVE-methode Uk & Puk. Dit is een manier om kinderen 
spelenderwijs te stimuleren in hun ontwikkeling. We werken met thema’s die herkenbaar zijn voor peuters. 
Hiervoor zijn onze pedagogisch medewerkers speciaal geschoold en we beschikken over voldoende 
spelmaterialen. 
Wij streven ernaar om kinderen met een beginnende (taal-)achterstand extra te ondersteunen. Op advies van 
het consultatiebureau (GGD) komt uw kind hiervoor in aanmerking. 

 
Het volgen van de ontwikkeling van peuters 
Van alle kinderen wordt de ontwikkeling gevolgd en in een kindvolgsysteem vastgelegd. Wanneer de 
ontwikkeling daartoe aanleiding geeft, wordt dit met u besproken. Tijdens de 10 minuten gesprekken of zo 
nodig daarbuiten. Onze bevindingen worden altijd met u besproken voordat uw kind naar de basisschool 
gaat. 
 

De overdracht naar de basisschool 
De gegevens uit het kindvolgsysteem worden overgedragen aan de basisschool. Bij kinderen met een extra 
ondersteuningsvraag vindt een mondelinge overdracht plaats. Daar waar wenselijk kan de basisschool om 
een mondelinge toelichting vragen. We zorgen voor een warme overdracht. 
 

 



De privacy 
Alle regels rondom privacy worden in acht genomen. Voor meer informatie over het privacybeleid van 
Kinderopvang & BSO Kwebbel verwijzen wij u graag door naar onze website. Tevens werkt Kinderopvang & 
BSO Kwebbel volgens de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. (voor meer info : 
www.kinderopvangkwebbel.nl) 
 

Ouders 
Contacten met ouders 
Voor een korte vraag of mededeling kunt u bij het brengen of halen terecht bij de pedagogisch medewerker. 
Voor een wat uitgebreider gesprek kunt u een afspraak maken.  
 
Om de ouderbetrokkenheid bij onze Voorschool te vergroten bieden we inloopavonden aan. Soms wordt om 
de inzet van ouders gevraagd bij uitstapjes of het versieren van ruimtes bij bijv. Kerst of Sinterklaas. Ook 
vragen we soms ouders bij het repareren of schoonmaken van speelgoed. Ieder half jaar vinden er 10 minuten 
gesprekken plaats. 

 
Oudercommissie 
Op de locaties zijn ouders afgevaardigd in hun oudercommissie met als doel uw belangen te behartigen en 
Kinderopvang & BSO Kwebbel te adviseren over zaken als tarieven, activiteiten en het pedagogisch beleid. 
De contactgegevens van de oudercommissieleden van de voorschool kunnen opgevraagd worden bij de 
eigenaresse van Kinderopvang & BSO Kwebbel, Sharon Husers: Sharon@kinderopvangkwebbel.nl of bij de 
coördinator van de voorschool, Alma de Vries: tel. 06-10987432 
 
Omgaan met klachten 
De voorschool blijft mensenwerk. Er kan iets gebeuren waarover u niet tevreden bent. Mocht u een klacht 
hebben dan horen we dit graag. Het liefst lossen we dit in goed overleg op. U kunt ook een klacht mondeling 
of schriftelijk indienen bij de pedagogisch medewerker. De klachtenprocedure van Kinderopvang Kwebbel & 
BSO is na te lezen op de site. 
We zijn aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie. Meer hierover kunt u lezen op de site. 

 

 
Aanmelden en plaatsen 
Aanmelden en plaatsen 
Uw peuter kan vanaf 2 jaar en 6 maanden bij onze Voorschool terecht. U kunt uw peuter vanaf 1 jaar en 6 
maanden inschrijven met het inschrijfformulier dat u vindt op www.kinderopvangkwebbel.nl. Van de 
inschrijving ontvangt u een bevestiging. Zodra wij uw kind kunnen plaatsen ontvangt u bericht. Het kan zijn 
dat er een wachtlijst is bij onze voorschool. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de 
coördinator van de voorschool, Alma de Vries: tel. 06-10987432 
 

 
Financieel 
Afhankelijk van uw arbeidssituatie valt de plaatsing van uw kind onder de wet OKE (Ontwikkelingskansen 
door Kwaliteit en Educatie) of de wet Kinderopvang.  
Als u beide niet werkt, of 1 van u niet werkt valt u onder de wet OKE. Dit geldt ook voor u als u alleenstaande 
bent en niet werkt.  De gemeente betaalt dan een financiële bijdrage. Dit is echter niet voldoende om de kosten 
te dekken, daarom betaalt u als ouder een kleine eigen ouderbijdrage. De tarieven kunt u vinden op de site 
van de Gemeente Emmen of op onze website www.kinderopvangkwebbel.nl 

 
Wanneer u werkt en uw partner ook, dan valt de plaatsing bij onze Voorschool onder de Wet Kinderopvang. 
Wanneer u alleenstaande bent en werkt dan geldt de plaatsing eveneens onder de Wet Kinderopvang. U heeft 
dan recht op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. 
Op uw contract staat het aantal uren dat u afneemt en de gemiddelde uurprijs. Deze informatie heeft u nodig 
om kinderopvangtoeslag aan te vragen bij de belastingdienst. De toeslag ontvangt u maandelijks, vooraf op 
uw rekening. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw gezamenlijk inkomen. Op 
www.belastingdienst.nl vindt u meer informatie over de kinderopvangtoeslag. 

 
 

mailto:Sharon@kinderopvangkwebbel.nl
http://www.kinderopvangkwebbel.nl/
http://www.kinderopvangkwebbel.nl/
http://www.belastingdienst.nl/


 
Maandtarief 
De kosten die wij u maandelijks in rekening brengen zijn gebaseerd op een gemiddeld aantal uren opvang 
per maand. Dat doen wij als volgt: de totale kosten voor 40 weken Voorschool per jaar delen wij door 12 
maanden. Zodoende ontstaan er 12 gelijkblijvende maandelijkse termijnen. Ook in de vakantieperiode gaat 
de facturering dus gewoon door. U betaalt echter voor 40 weken Voorschool. 

 
Incasso 
De incasso vindt de 21e van elke maand plaats. Omdat wij uitgaan van een gemiddeld maandbedrag 
incasseren wij ook in de vakantiemaanden. We vragen geen inschrijfgeld. 

 

Tarieven 
De tarieven worden jaarlijks aangepast. Voor een overzicht van de tarieven verwijzen we naar onze website 
(www.kinderopvangkwebbel.nl)  

 

Bijdrage gemeente 
Voor inwoners met een inkomen rond het minimum, biedt de gemeente een vergoeding aan. Denkt u hiervoor 
in aanmerking te komen dan kunt u een aanvraagformulier krijgen bij de gemeente. 

 

Het wijzigen en beëindigen van de opvang 
Wijzigen 
Wijzigingen kunt u tussen 9:00 en 12:00 doorgeven aan ons kantoor. Tel. nr. 0591-561999. 
Ook wanneer de arbeidssituatie van u of uw partner wijzigt, dan vernemen  we dat graag zo snel mogelijk. 
Uiteraard kunnen de dagdelen alleen wijzigen indien de bezetting dat toelaat. Voor plaatsingen onder de Wet 
Kinderopvang geldt dat u wijzigingen ook door moet geven aan de belastingdienst. 

 
Opzeggen 
De opvang eindigt automatisch op de dag dat uw kind naar school gaat. Bij aanvang van de plaatsing is de 
exacte datum van de eerste schooldag van de basisschool vaak nog niet bekend. Daarom houdt Kinderopvang 
Kwebbel & BSO de vierde verjaardag aan als einddatum. Indien de einddatum afwijkt van de vierde 
verjaardag kunt u een mail sturen naar de administratie. (administratie@kinderopvangkwebbel.nl)  

 
Indien uw kind langer of korter gebruik maakt van de opvang dan vernemen we dit graag twee maanden voor 
de vierde verjaardag. Bij voortijdige beëindiging, dus voordat uw kind vier jaar wordt, hanteren we een 
opzegtermijn van een maand. 
 
Voor uitgebreidere informatie: zie ook ons algemeen pedagogisch beleidsplan.  
www.kinderopvangkwebbel.nl 
 
 

 
Wij wensen uw kind een fijne tijd bij onze Voorschool! 
Voorschool obs Lisdodde 
Locatie: Ganzenveld 85 
Tel.nr: 06-1098743  
coördinator : Alma de Vries 
Peuterwerk@kinderopvangkwebbel. 
 

www.kinderopvangkwebbel.nl  
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