
   
Beste ouder(s)/verzorger, 

  

Hierbij onze algemene peuteropvang informatie. Mocht u nog vragen hebben horen wij het 

graag. 

 

Gegevens Peuteropvang Ammerstol 

Tijdens de peuteropvang-uren is de peuteropvang te Ammerstol te bereiken op een eigen 

telefoonnummer: 

06 36 074401 
Adres: Den Hoeff 49, Ammerstol 

 

Het nummer op de website is een algemeen telefoonnummer van kantoor en niet specifiek 

alleen voor de peuteropvang.  

Er is vanuit kantoor geen zicht of informatie over de aan- en/of afwezigheid van kinderen. 

Indien u wijzigingen heeft met betrekking tot de aanwezigheid van uw kind op de 

peuteropvang kunt u uw wijzigingen via de bitcare-app doorgeven. 

 

Ophalen en brengen van uw kind 

 
Aan de rechterkant van de basisschool de Kromme Draai is een met een hek afgesloten 

peuter/kleuterplein. 

Ouders van Ziezo lopen over het peuter/kleuterplein en gebruiken de rode deur die grenst 

aan ons lokaal.  

 

Graag willen we u attenderen op het goed sluiten van onze (buiten)deuren ivbm met de 

veiligheid van alle kinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
Haal en brengmomenten 

Om 8:15 uur start de peuteropvang. U bent van harte welkom 8:15 uur om aan te sluiten bij 

vrije activiteiten die klaar liggen in de groepsruimte.  

We vragen ouders uiterlijk 8:30 weer te vertrekken zodat wij verder kunnen met ons 

dagprogramma. 

 

Bij het halen van uw kind(eren) willen wij vragen of u bij het bordes van de peuteropvang 

ingang te wachten tot dat wij naar buiten komen met uw kind(eren).  

 

Of buiten de hekken van de voordeur van de school.  

 

U stemt samen met de mentor af bij elke ingang u kunt naar buiten gaat. 

 

Tussen 12:10 uur en 12:15 uur wordt uw kind aan u overgedragen door de pedagogisch 

medewerker. Er is dan een kort moment voor eventuele overdrachten. 

 

 

Eten en Drinken 

Op de peuteropvang hebben we 2 eetmomenten. U hoeft geen eten of drinken te worden 

meegegeven, hier wordt voor gezorgd door de peuteropvang zelf. 

10.45 stukjes fruit met een beker water 

11.45 koekje met een beker water.  

 

Verschoonmoment 

Elke peuter wordt 1x verschoond, tenzij meerdere keren nodig is. In verband met allergieën 

en hygiëne vragen wij ouders om luiers, billendoekjes en extra kleding in de tas van hun 

peuter mee te geven. 

 

 

Dagritme 

08.15 - 08:30 binnenkomst samen met ouders. 

08:30 - 08:35  kinderen ruimen hun werkje op en gaan samen aan tafel. Aan tafel worden de 

namen opgenoemd en bespreken we aan de hand van de dagritmekaarten de dag.   

08:35 - 09:00 Kinderen mogen vrij spelen. 

09.00 - 09.45  We verdelen de kinderen dan over 2 groepjes.  Groep 1 gaat vrij spelen, 

groep 2 gaat een taal/rekenactiviteit doen. De 2 groepjes gaan aan de slag, dit gedurende  

max 15 minuten per activiteit.  De groepjes rouleren. 

09.45 - 10.15 alle kinderen nemen deel aan het vrije spel.  

10.15 - 10.45 buitenspelen.  

10.45 - 10:50 kinderen gaan plassen en hun handen wassen en gaan aan tafel zitten. 

10:50 - 11.15 Het fruit word samen met de kinderen klaar gemaakt. Voor het eten houden 



   
alle kinderen een momentje stilte. Tijdens het eten word het thema boek voorgelezen of 

gepraat met de kinderen  

11.15 - 11.40  We verdelen de kinderen dan over 2 groepjes.  Groep 1 gaat vrij spelen, 

groep 2 gaat aan het werk met thema activiteiten. De 2 groepjes gaan aan de slag, dit 

gedurende  max 15 minuten per activiteit.  De groepjes rouleren. 

11.40 - 11.50 kinderen gaan plassen en handen wassen en gaan op de banken zitten.   

11.50 - 12:10 De bekers en de koekjes worden uitgedeeld. Er word een momentje stilte 

gehouden hierna mag gegeten en gedronken worden. In deze kringen vieren wij ook de 

verjaardagen. Ook lezen wij een boekje samen met de kinderen. 

12:10 - 12.15 Kinderen pakken hun jassen en tassen. We zeggen elkaar gedag en de 

kinderen worden door de ouders op het plein opgehaald.  

 

 

 

VVE programma Peuterplein 

Op de peuteropvang werken wij met het VVE, gecombineerd met Peuterplein.

 
De thema’s die aan bod komen dit jaar: 

Herfst 

Winter (Sint en Kerst) 

Familie 

Huisdieren 

Lente 

Je lichaam 

Water 

Zomer 

 

Planning 

Marielle van der Toorn is op de dinsdag en donderdag werkzaam als administratief 

medewerker van de peuteropvang-locaties en BSO-locaties. 

Marielle maakt alle contracten op voor ouders die naar de peuteropvang of BSO gaan. 

Mocht u vragen hebben over de planning en plaatsing kunt u marielle mailen: 

mariellevandertoorn@ziejulliezo.nl 
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Mentor 

De intakegesprekken vinden plaats met de mentor van uw kind.  

De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van uw kind(eren).  

Ook is de mentor het aanspreekpunt voor de ouders om individuele afspraken te maken 

over uw kind(eren) en/of om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken 

en af te stemmen. 

 

Extra sluitingsdagen 

Ziezo is buiten de gebruikelijke feestdagen en vakanties om gesloten op Goede vrijdag en 

de dag na Hemelvaart. 

 

Van peuteropvang doorstromen naar VSO/BSO 

Is uw peuter bijna 4 en wilt u gebruik maken van onze VSO en/of BSO, kunt u voor meer 

informatie terecht bij Marielle van der Toorn: mariellevandertoorn@ziejulliezo.nl 

 

De voorschoolse opvang en naschoolse opvang is 5 dagen per week geopend. 

 

Nieuwe ouders en het ouderportaal 

Ziezo werkt met een digitaal systeem, genaamd Bitcare.  

Ouders kunnen daarin facturen, gegevens, foto’s en 

documenten inzien.  

Om het gemakkelijk te maken is er een app te downloaden in 

de appstore van uw telefoon. Het is de wit-met-blauwe versie 

voor ouders.  

 

Via deze link kunt u de uitleg bekijken:  

http://www.bitcare.com/nl/nieuws-nl/548-bitcare-video-uitleg-ouders.html 

 

Als uw inschrijving op de website compleet is en het contract digitaal ondertekend is, krijgt u 

via de mail een uitnodiging om uw persoonlijke gegevens en dergelijke in/aan te vullen. 

Persoonlijke documenten omtrent uw kind kunt u inzien in de bitcare.  

Ook uw facturen kunt u terug vinden in dit systeem.  

 

Mocht u problemen ervaren met het portaal, of vragen hebben over de planning in het 

algemeen, dan kunt u mailen naar mariellevandertoorn@ziejulliezo.nl 

 

Facturen 

Facturen worden rond de 15de van de maand klaargezet in uw Bitcare-portaal. 

Ook  verstuurd Ziezo de facturen ook via de mail naar de verantwoordelijke ouder. 

 

Gelden worden rond de 21ste voorafgaande aan elke opvang maand geind.  
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Facebook 

Ziezo beschikt over een Facebookpagina.  

https://www.facebook.com/Ziezokinderopvang2013/ 

Op deze Facebookpagina plaatsen we foto’s van de 

activiteiten op de diverse groepen. Op deze manier willen we 

iedereen inzicht geven in wie wij zijn en wat wij samen met 

de kinderen aan activiteiten doen.  

 

Ons beleid is om geen duidelijk herkenbare gezichten van 

kinderen en medewerkers op onze Facebookpagina te 

plaatsen. Wij willen voorkomen dat gezichten van de kinderen en medewerkers niet voor 

andere doeleinden gebruikt worden waar wij niet achter staan. 

 

 

Contact buiten de kantooruren 

Onze medewerkers investeren veel tijd en energie in de kinderen. Om ons werk met passie 

en vol liefde uit te voeren zijn de medewerkers buiten de kantooruren niet bereikbaar. We 

hopen op uw begrip. 

https://www.facebook.com/Ziezokinderopvang2013/

