
Welkom 

  

Geachte ouders/verzorgers, 
  
Hartelijk welkom op peuterspeelzaal ‘t Kruimeltje. Voor het eerst naar school, dat is 
natuurlijk best wel even spannend. Niet alleen voor uw kind, maar ook voor u. 
 
U wilt natuurlijk graag weten hoe alles verloopt. Vandaar dat we u dit informatieboekje 
aanbieden. Hierin staat alles wat u moet weten gedurende de tijd dat uw kind bij ons op de 
peuterspeelzaal zal zijn.  
Onder meer staat erin wie onze pedagogisch medewerksters zijn maar ook worden er vragen 
beantwoord zoals; wat moet u doen als uw kind ziek is? Hoe gaat het met het meenemen 
van eten en drinken? Zijn er bepaalde regels op de peuterspeelzaal? 
 
Middels dit informatieboekje hopen wij uw vragen te kunnen beantwoorden. Maar 
natuurlijk zijn kunt u altijd terecht bij onze Pedagogisch Medewerksters als u nog andere 
vragen of opmerkingen heeft. 
 
 Wij raden u aan dit informatieboekje goed door te lezen en te bewaren zolang uw kind op 
de peuterspeelzaal zit. Op deze manier heeft u altijd alle informatie bij de hand. 
  

  

Wij wensen u en uw peuter  een fijne 
tijd op ’t Kruimeltje! 
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Algemeen 
Peuterspeelzaal ‘t Kruimeltje is gevestigd op 2 locaties. Locatie 1 is gevestigd aan de Zeven 
Peggenweg 9 te Rijssen. Deze locatie heeft twee lokalen in gebruik en tevens is er een 
kantoor voor het inschrijving en administratieve werkzaamheden.  
Locatie 2 is gevestigd aan Brandlicht 1, dit is locatie ‘de paraplu’. Op deze locatie hebben wij 
twee lokalen in gebruik. 
 

 
De groepen, tijden en pedagogisch medewerksters van ’t Kruimeltje 
Onze peuterspeelzaal heeft de volgende peutergroepen: 

▪ Peuters van twee en een half tot 4 jaar. Deze peuters bezoeken de peuterspeelzaal 
twee dagdelen per week. Dit is een ochtend en een middag. Verderop in dit boekje 
ziet u welke combinatie van dagdelen mogelijk is. Het maximum aantal peuters per 
groep is zestien. 

▪ Tevens bieden wij binnen Peuterspeelzaal ’t Kruimeltje ‘Voor en Vroegschoolse 
Educatie’ (VVE) aan. Dit wordt verderop in dit informatieboekje nader toegelicht. 

 
De ochtenden starten wij om 08.45 uur. Om 11.45 uur sluiten wij weer af. 
De middagen starten wij om 13.15 uur. Om 15.15 uur sluiten wij weer af. 
 
Houdt u zich bij het brengen en halen van uw kind zoveel mogelijk aan bovenstaande tijden. 
In ieder geval uw kind niet eerder brengen dan tien minuten voor de tijd. De pedagogisch 
medewerksters zijn dan wel aanwezig maar zijn dan nog bezig met de voorbereidingen.  
Tevens bij het ophalen vragen we u niet eerder dan vijf minuten van tevoren te komen. De 
aanwezigheid van ouders/verzorgers leidt de kinderen snel af. 
 
Op elke groep staan twee professionele medewerksters. Zij begeleiden de groep samen met 
(indien mogelijk) een vrijwilliger. Ook op de Voor- en Vroegschoolse Educatie groepen (VVE) 
staan twee professionele medewerksters. Gezien de extra aandacht die deze kinderen nodig 
hebben, is het ons streven om hier in ieder geval een vrijwilliger op de groep(en) in te zetten. 
 
Tevens zijn er vaak stagiaires te vinden bij ons op de peuterspeelzaal. Onze pedagogisch 
medewerksters proberen samen met hen én de vrijwilliger(s) een veilige en vertrouwde 
omgeving voor uw kind te creëren.   
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Opleidingseisen pedagogisch medewerksters 
Al onze Pedagogisch Medewerksters hebben een PW-3 (Pedagogisch Werker, niveau 3) of 
volgens de CAO gelijkwaardig diploma. Tevens zijn ze in het bezig van het certificaat voor het 
programma ‘Startblokken’. Verderop in dit boekje vindt u meer informatie hierover. 
 
Zoals al eerder genoemd, worden er binnen onze peuterspeelzaal veel stagiaires ingezet. Dit 
zijn leerlingen die de opleiding PW-3 volgen. In het kader hiervan moeten zij 
praktijkervaring(en) opdoen. Peuterspeelzaal ’t Kruimeltje is daar een geschikte plek voor. 
Het uitgangspunt is één stagiaire per groep. Incidenteel komen er leerlingen van het 
Voortgezet Onderwijs die komen voor het volgen van een Maatschappelijke stage of 
snuffelstage. 

  
Pedagogisch Beleid 
Wilt u meer weten betreffende het Pedagogisch Beleid van de peuterspeelzaal, dan kunt u 
terecht bij de Pedagogisch Medewerksters van de groep. Zij kunnen u een exemplaar van het 
pedagogisch beleidsplan ter inzage meegeven.  
Op de website van de peuterspeelzaal (www.peuterspeelzaalkruimeltje.nl) is het 
pedagogisch beleidsplan ook te vinden. Daarin staat precies beschreven hoe er op ’t 
Kruimeltje gewerkt wordt. 
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Groepsindeling 
  
Peuterspeelzaal ’t Kruimeltje heeft de volgende groepsindeling. 
 
Locatie 1 – Zeven Peggenweg 9 
  
LOKAAL 1 
Maandagmorgen en donderdagmiddag   Jeanette Fokker en Rosalien Haase 
Maandagmiddag en donderdagmorgen  Jeanette Fokker en Rosalien Haase 
Dinsdagmorgen en vrijdagmiddag          - 
Dinsdagmiddag en vrijdagmorgen   Rianne ten Hove en Hendrika Smit 
  
LOKAAL 2 
Maandagmorgen en donderdagmiddag*    Ineke Drijer en Diny Gerritsen     
Maandagmiddag en donderdagmorgen*    Ineke Janssen en Diny Gerritsen  
Dinsdagmorgen en vrijdagmiddag*             Ineke Janssen en Hendrika Smit 
Dinsdagmiddag en vrijdagmorgen*          Ineke Drijer en Marlies van de Belt 
          
 
Locatie 2 – Brandlicht 1  
 
Lokaal 1 
Maandagmorgen en donderdagmiddag   Annet Seppenwoolde en Lenneke Schelforst 
Maandagmiddag en donderdagmorgen*  Ineke Drijer en Marja Beverdam 
Dinsdagmorgen en vrijdagmiddag*          Ineke Drijer en Rianne ten Hove 
Dinsdagmiddag en vrijdagmorgen   - 
 
Lokaal 2 
Maandagmorgen en donderdagmiddag*   Marja Beverdam en Karin Morillas 
Maandagmiddag en donderdagmorgen  - 
Dinsdagmorgen en vrijdagmiddag          Gerrinda ten Hove en Janneke Bakker 
Dinsdagmiddag en vrijdagmorgen*   Gera Lubbers en Karin Morillas 
 

*Staat voor een VVE-groep (Voor– en Vroegschoolse Educatie)  
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Voor het eerst naar de peuterspeelzaal 
De eerste keer naar de peuterspeelzaal, dat is toch wel best spannend voor uw peuter. 
Allemaal vreemde kinderen en papa en mama zijn er niet bij. Kortom, het is best wel even 
wennen zo’n eerste keer.  
In overleg met u als ouders proberen wij uw peuter zoveel mogelijk op zijn of haar gemak te 
stellen. Zodoende mag u gerust, als u uw peuter voor de eerste keer brengt, een kwartiertje 
blijven. Dit is voor uw kind vertrouwd en voor u een mooie gelegenheid om de pedagogisch 
medewerksters en de andere peuters alvast een beetje te leren kennen. 
Neemt u de daarop volgende keren altijd even duidelijk afscheid; sommige peuters zijn erg 
verdrietig als een vertrouwd persoon plotseling weggaat. 
Laat tevens aan de medewerksters op de groep merken dat u weggaat. Zij kunnen uw peuter 
dan even opvangen en eventueel afleiden.  
Uiteraard kunt u, vooral in het begin, uw kind een lievelingspop, doekje of knuffel laten 
meenemen. Denkt u er wel aan om dit bij het ophalen weer mee te nemen. 
  

Wat doen we op de peuterspeelzaal? 

Spelen, spelen en nog eens spelen. Dat is wat er hoofdzakelijk op ’t Kruimeltje gebeurd. 
Want daar is de speelzaal immers voor bedoeld. Spelenderwijs leren kinderen zo samen te 
spelen met andere kinderen. Maar daarnaast leren ze ook woordjes, liedjes en allerlei 
begrippen (bijvoorbeeld groot - klein, hoog - laag, warm – koud). 
De kring is een vast onderdeel op elk dagdeel. Elk dagdeel beginnen we met gebed in de 
kring. Dit is het moment waarop we aandacht besteden aan de Bijbelverhalen. We laten de 
kinderen kennis maken met het Woord van God door hen op eenvoudige wijze de 
Bijbelverhalen te vertellen en er liedjes bij te zingen.  
  
Om zich goed te kunnen ontwikkelen, bieden we de peuters op de speelzaal veelzijdige en 
bij hun leeftijd passende spelmogelijkheden aan. In de speellokalen zijn diverse hoeken 
ingericht waar de kinderen naar hartenlust kunnen spelen. Zo is er een huishoek, een 
leeshoek en een bouwhoek. Ook maken de peuters kennis met verschillende materialen op 
creatief gebied zoals papier, klei, verf, plaksel, etc.   
  
Zowel buiten als binnen proberen we de kinderen volop gelegenheid te bieden om te 
klauteren en te klimmen, te rennen en te fietsen. De tweede kring is ook een vast onderdeel 
op elk dagdeel. Dit is het moment waarop verhaaltjes worden voorgelezen, liedjes worden 
gezongen m.b.t. het thema en verjaardagen worden gevierd.  
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En verder, wat biedt ‘t Kruimeltje nog meer? 
Elk kind heeft zijn eigen tempo van ontwikkeling en dat is heel normaal. Het is een 
veelvoorkomend beeld dat de ene peuter eerder loopt en een andere peuter bijvoorbeeld 
eerder praat. Heeft uw kind hierbij extra aandacht nodig, dan kan dat. 
De Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE; Startblokken), biedt peuterspeelzaal ‘t Kruimeltje 
nog meer mogelijkheden om op speelse wijze doelgericht te werken aan de ontwikkeling van 
peuters.  
Gedurende het jaar wordt er gewerkt aan de hand van een aantal thema’s zoals Herfst, 
Bakker, Kunst. Het is de bedoeling dat deze thema’s vooral aansluiten bij de belevingswereld 
van de peuter. De speelzaal wordt dan in de sfeer van het thema ingericht en in de hoeken 
kan gespeeld worden met materialen die betrekking hebben op het thema. Ook wordt er op 
allerlei manieren gewerkt aan woorden en begrippen die hiermee te maken hebben. De 
verhaaltjes en liedjes worden passend bij het thema gekozen, evenals de werkjes die in deze 
periode worden gemaakt. Door de regelmatige herhaling leren de peuters op deze manier 
spelenderwijs een groot aantal woorden en begrippen.  
Op de peuterspeelzaal wordt door de pedagogisch medewerksters uitsluitend Nederlands 
gesproken met de peuters. 
  

Voor– en Vroegschoolse Educatie (VVE) 
Peuters die extra ondersteuning nodig hebben bij m.n. de taalontwikkeling, bieden we de 
mogelijkheid vier dagdelen naar de peuterspeelzaal te komen. Dit kan alleen op advies van 
de JGZ verpleegkundige die hier tijdens het bezoek aan het consultatiebureau met de ouders 
over zal praten. De vier dagdelen vinden op vier verschillende dagen plaats (zie 
groepsindeling pagina 4).  
Ouders nemen daarnaast deel aan VVE Thuis, waardoor zij handvatten krijgen hoe zij in de 
thuissituatie deze extra stimulans door kunnen zetten. 
  
De ouders/verzorgers worden door middel van de peuterpost op de hoogte gehouden met 
welk thema de peuters bezig zijn. Hierin staan vaak ook de liedjes e.d. De peuterpost is niet 
alleen leuk om te lezen, maar het is ook gezellig om thuis samen met uw peuter de 
aangeleerde liedjes te zingen.  

  
Overdrachtsformulier 
Het overdrachtsformulier is een formulier waarop de pedagogisch medewerkster de 
ontwikkeling van uw peuter bijhoudt. Dit is op het gebied van spraak- en taalontwikkeling, 
de motorische ontwikkeling en de sociale ontwikkeling. 
Tijdens de periode dat uw kind de peuterspeelzaal bezoekt, vult de pedagogisch 
medewerkster dit formulier twee keer in. Eén keer als uw peuter drie jaar is en één keer vlak 
voordat uw kind naar de basisschool gaat. Daarna wordt het formulier met de 
ouder(s)/verzorger(s) besproken. Er is namelijk ook een gedeelte wat samen met de ouders 
ingevuld moet worden.  
Door ondertekening van het formulier geeft u aan ermee akkoord te gaan en dat het 
overdrachtsformulier met de peuter meegaat naar de basisschool. 
Om de ontwikkeling van de peuters goed te kunnen volgen worden zij soms getoetst. 
Uiteraard gebeurt dit heel spelenderwijs. Via de Pedagogisch Medewerksters wordt u op de 
hoogte gebracht van de resultaten. 
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Eten en drinken 
Zowel ‘s morgens als ‘s middags krijgen de peuters in de kring ranja te drinken. Daarnaast 
wordt er ‘s morgens altijd gezamenlijk fruit gegeten (appels, bananen, peren, druiven).  
Zowel drinken als het fruit wordt verzorgd door de peuterspeelzaal. Het is dus niet nodig dat 
uw peuter eten en drinken meeneemt naar ‘t Kruimeltje. 
  

Kleding 
De kinderen spelen op de vloer en met water, verf, klei, etc. Laat ze daarom het liefst 
makkelijke kleding dragen wat vies mag worden. In verband met de veiligheid vragen wij u 
uw kind zo min mogelijk sieraden en kleding met koordjes te laten dragen. Denkt u 
bijvoorbeeld ook aan een broek met bretels (die los aan de broek hangen). 
 

(Al) Zindelijk? 
Als uw kind nog niet (helemaal) zindelijk is, wilt u dan in de tas een schone luier, doekjes en 
evt. reservekleding doen?  
Mocht u bezig zijn met het zindelijk worden van uw peuter, geef dit dan even aan bij de 
pedagogisch medewerkster. Wanneer uw kind dan een luierbroekje (geen gewone luier) 
aanheeft, kunnen we met hem/haar naar de wc gaan indien nodig. 
 

Feesten  
Kerst wordt samen met de peuters en ouder(s)/verzorger(s) in de groep gevierd. Om deze 
kerstviering te bekostigen, wordt de ouders een kleine bijdrage gevraagd. Hierover wordt u 
door de pedagogisch medewerkster tijdig geïnformeerd.  
Ook aan andere christelijke feestdagen wordt in de groep aandacht besteed. 
 

Verjaardagen 

Voor de verjaardag van papa of mama mag uw kind een werkje maken. Geeft u dit op tijd 
aan de pedagogisch medewerksters door. De peuters mogen ook een werkje maken als er 
een broertje of zusje is geboren. 
Als uw kind jarig is, wordt dit uiteraard gevierd op de peuterspeelzaal. Uw kind mag 
trakteren, waarbij onze voorkeur uitgaat naar iets gezonds. 
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Hoofdluis 

Op elke school of peuterspeelzaal komt wel eens hoofdluis voor. Controleert u uw kind hier 
dus regelmatig op. Constateert u dat uw kind hoofdluis heeft, geeft u dit dan door aan de 
pedagogisch medewerkster. Het is echt geen schande en zij kan dan de benodigde 
maatregelen treffen. Verder zult u uw kind minimaal 14 dagen moeten kammen met een 
hele fijne kam. Ook zijn bij de drogist verschillende goede middeltjes verkrijgbaar om de 
hoofdluis te behandelen. Als uw peuter behandeld wordt, blijft het welkom. 

  
Bijzondere gebeurtenissen 
Het kan zijn dat er thuis belangrijke dingen zijn gebeurd, of dat er veranderingen in uw 
thuissituatie plaatsvinden, waardoor uw peuter ‘uit zijn doen’ is. U kunt dit doorgeven aan 
de pedagogisch medewerksters van de groep, uiteraard zal zij deze informatie vertrouwelijk 
behandelen.  
  

Vakanties 
De vakanties lopen gelijk aan de schoolvakanties van regio Noord en worden aan het begin 
van het schooljaar bekend gemaakt. Als u tussendoor op vakantie gaat, wilt u dit dan 
doorgeven aan de pedagogisch medewerkster? 
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Ziekte 

Als uw peuter door ziekte of om andere redenen niet naar de peuterspeelzaal kan komen, 
vinden wij het fijn dat u uw kind afmeldt. Dit kan op het telefoonnummer 0548 - 519649. Is 
uw kind hangerig of zijn er andere symptomen van een ziekte, dan kunt u uw kind beter 
thuis houden omdat het spelen in een grote groep de peuter zeker geen goed zal doen. Uw 
kind kan natuurlijk ook tijdens de speelzaaluren plotseling ziek worden. Zorg er daarom voor, 
dat de pedagogisch medewerksters altijd over een telefoonnummer beschikken waarop u, of 
iemand anders die uw peuter kan ophalen, bereikbaar is. 
  
Besmettelijke ziektes zijn niet te voorkomen. De besmetting heeft veelal al plaatsgevonden 
voor het ontstaan van de ziekteverschijnselen. Heeft uw kind een besmettelijke ziekte 
opgelopen, geeft u dit dan wel even door aan de leidsters. Dit geldt in ieder geval voor: 
mazelen, rode hond, waterpokken en de 5e ziekte. Heeft uw kind krentenbaard of 
waterpokken houdt u hem/ haar dan thuis tot de blaasjes zijn ingedroogd. 
  
Als u vermoedt dat uw kind langere tijd niet kan komen, dan kunt u uw kind afmelden bij de 
administratie. Uw kind wordt dan 4 weken na de melding uitgeschreven. Wanneer uw kind 
beter is, kunt u uw kind weer aanmelden. U hoeft dan geen inschrijfgeld te betalen. Wij 
kunnen u alleen niet garanderen dat uw kind dan meteen geplaatst kan worden. 
  

Beeldmateriaal 
Regelmatig worden op de peuterspeelzaal foto’s gemaakt. Bijvoorbeeld van het werken met 
thema’s, kerst etc. Een aantal van deze foto’s worden op de website geplaatst, zodat de 
ouders ze kunnen bekijken. Hebt u hier bezwaar tegen, geef dit dan door op de groep. De 
foto’s zijn beveiligd met een inlogcode, deze kunt u via de pedagogisch medewerkster van 
de groep ontvangen.  
  
Het is uiteraard toegestaan om foto’s te maken van uw kind op de peuterspeelzaal. Overleg 
dit wel even vooraf op de groep. Mocht u foto’s willen plaatsen op social media, dan mogen 
hier geen andere kinderen en/of leidsters op staan. 
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Samenwerking Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 
Al vanaf de geboorte van uw kind heeft u te maken met een verpleegkundige van het 
consultatiebureau. De Pedagogisch Medewerksters hebben regelmatig overleg met deze 
verpleegkundigen. Mocht er iets bijzonders opvallen bij uw kind (bv. het vermoeden dat uw 
peuter slecht ziet of hoort) dan zullen zij uw toestemming vragen dit met de JGZ-
verpleegkundige te bespreken. Verder zal de JGZ-verpleegkundige ongeveer één keer per 
twee maanden op de peuterspeelzaal aanwezig zijn voor een inloopspreekuur. U kunt dan 
met vragen over uw peuter bij haar terecht. Zie voor data het prikbord. Ook organiseert de 
peuterspeelzaal in samenwerking met verschillende instanties ouderavonden over allerlei 
onderwerpen. 

 
Zorg Advies Teams (ZAT 0-4) 
Elke peuterspeelzaal heeft een eigen Zorg Advies Team. Het ZAT komt met vaste regelmaat 
bijeen en vormt zo een vaste zorgstructuur in en om de peuterspeelzaal. Zodoende kunnen 
we eventuele problemen vroegtijdig bespreken, de toegang tot de hulpverlening verbeteren 
en de lijnen tussen de verschillende instanties kort houden. 

 
Risico Inventarisatie 
Op de peuterspeelzaal wordt jaarlijks een risico inventarisatie uitgevoerd. Dit voor de 
veiligheid van uw kind en de Pedagogisch Medewerksters. Door deze inventarisatie zijn wij 
goed op de hoogte van gezondheid en veiligheid en kunnen we gericht werken aan passende 
oplossingen. 

 
Meldcode 
Peuterspeelzaal ‘t Kruimeltje maakt gebruik van een meldcode. Binnen deze meldcode zijn 3 
stappenplannen opgenomen;  

1. Hoe te handelen bij signalen die duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling, 
2. Hoe te handelen bij signalen die duiden op een geweld–of zedendelict door een 

medewerker. 
3. En hoe te handelen bij signalen en die duiden op seksueel grensoverschrijdend 

gedrag tussen kinderen.  
Alle medewerkers zijn verplicht deze stappen te zetten indien het zich voordoet. 

 
Klachten  
Mocht u wensen, opmerkingen of klachten hebben, dan kunt u hiervoor natuurlijk altijd 
terecht bij de pedagogisch medewerkster(s). Mocht u er samen niet uit komen, dan kunt u 
contact opnemen met de coördinator of een schriftelijke klacht indienen. Meer informatie 
hierover kunt u vinden op de website. ‘t Kruimeltje is aangesloten bij de 
Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen. Ouders kunnen zich rechtstreeks 
tot deze commissie wenden. Dit biedt de mogelijkheid tot een onafhankelijke 
klachtbehandeling. 
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Oudercommissie 
“t Kruimeltje vindt het belangrijk om ouders inspraak te geven in belangrijke 
beleidskwesties. Daarom hebben wij een zelfstandige oudercommissie die advies geeft en 
instemmingsrecht heeft wat betreft het algemeen beleid van de peuterspeelzaal. De 
oudercommissie komt jaarlijks 2 maal bij elkaar. Meer informatie kunt u op de website 
lezen. 

  

  

  

  

Informatie, inschrijving, plaatsing en ouderbijdrage 
Voor informatie en inschrijving kunt u terecht op het kantoor van de peuterspeelzaal bij  
Evelien Schuitemaker (0548 - 519649) 

 
U kunt terecht op: 

Maandag- en donderdagmiddag van 13.45 - 15.15 uur. 
 
Voor het inschrijven van uw peuter bestaat geen minimum leeftijd. Plaatsing geschiedt op 
volgorde van leeftijd. Het uurtarief per 1 januari 2019 is €8.34. Hierover kunt u 
kinderopvangtoeslag aanvragen of subsidie van de gemeente ontvangen. 
 
Dit bedrag dient gedurende 10 maanden te worden betaald en wordt door middel van 
automatische incasso voldaan. De maanden juli en augustus hoeft u niets te betalen. Ouders 
geven hier door het ondertekenen van een machtigingsformulier toestemming voor. De 
afschrijving vindt halverwege de maand plaats. Als zich in de loop van de maand 
veranderingen voordoen (uw kind gaat bijvoorbeeld die maand naar de basisschool) worden 
deze wijzigingen door ons per week verwerkt. Het maandbedrag voor die maand wordt in 
zo’n geval automatisch aangepast. Wanneer uw kind naar de basisschool gaat, wordt de 
machtiging automatisch stop gezet. Wij vragen u minimaal 4 weken van tevoren uw peuter 
af te melden bij de peuterspeelzaal.  
  



 12 

De belangrijke punten op een rijtje 
 

▪ Is er thuis iets bijzonders gebeurd, geeft u dit dan door aan de pedagogisch 
medewerkster(s). Het kan namelijk zijn dat uw kind hierdoor uit zijn/haar doen is. De 
leidster kan hier dan rekening mee houden. Uiteraard wordt deze informatie 
vertrouwelijk behandeld. 

 
▪ Wordt uw kind door iemand anders opgehaald, meldt u dit dan even bij de 

pedagogisch medewerksters van de groep. 
 

▪ Kan uw kind niet komen door ziekte of om een andere reden, laat dit dan altijd weten 
aan de pedagogisch medewerksters van de betreffende groep. 

 
▪ De peuterspeelzaal stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen 

van eigendommen van uw kind. 
 

▪ Verlaat uw kind door verhuizing of om een andere reden de peuterspeelzaal, wilt u 
dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven op de groep? Zo kan er tijdig een ander kind 
geplaatst worden. 

 
▪ De vakanties van ‘t Kruimeltje worden aan het begin van elk schooljaar bekend 

gemaakt. 
 

▪ Als uw kind iets wil maken voor een jarige vader/moeder of voor de geboorte van 
een broertje/zusje, overleg dit dan met de pedagogisch medewerkster. 

 
▪ Is uw peuter jarig, dan wordt dit natuurlijk in de kring gevierd en mag uw peuter 

trakteren. Onze voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie.  
 

▪ Wilt u bij het verlaten van de peuterspeelzaal de buitendeur en het eerste hekje 
sluiten? 

 
▪ Als de kinderen nog buiten spelen als u uw kind komt ophalen, wilt u dan even buiten 

het hek wachten tot ze binnen zijn? 
 

▪ Wilt u niet voor de opritten van de buren parkeren? Zij ervaren hier regelmatig  
hinder van. 

 
Tot ziens op onze peuterspeelzaal ’t Kruimeltje! 

  
 

  


