
 
 
Geachte ouders, 
 
De peuterspeelzaal is gevestigd in het schoolgebouw van de Openbare basisschool Hannie Schaft. 
Het adres luidt:  
 
L. Davidscarré 1d 
2042 LZ Zandvoort  
Telefoonnummer: 06-48423059 of 023-5712862 
Website: www.peuterspeelzaalhannieschaft.nl 
IBAN Bankrekeningnummer: NL04ABNA0481426523  
 
Openingstijden 
De peuterspeelzaal is op maandag van 8.15 tot 15.00 uur en op dinsdag- en donderdagochtend 
van 8.15 tot 11.45 uur geopend. Op woensdag- en vrijdagochtend zijn de openingstijden van 8.15 
tot 12.30 uur. Wij verwachten dat u uw kind op tijd naar ons brengt. 
Tijdens de schoolvakanties inclusief de vrijdag voor een vakantie zijn wij gesloten. Alle 
vakanties sluiten aan op het vakantierooster van OBS Hannie Schaft. U betaalt geen 
ouderbijdrage voor de reguliere schoolvakanties.  
Wel zijn wij voor de zomervakantie 2 dagen eerder gesloten voor de grote zomerschoonmaak. 
Wij nemen dan het gehele lokaal en speelmateriaal grondig onder handen. Ook zijn wij gesloten 
met officiële feestdagen en vrije dagen.  
 
Wij verzoeken u tijdens het ophalen buiten het lokaal te blijven wachten en afstand te houden van 
de ramen. De peuters zijn anders zo snel afgeleid, dat de leidster de aandacht van de kinderen niet 
meer heeft. Wij doen de kinderen hun jasjes aan in de kring en laten de kinderen één voor één 
(nadat we de naam van het betreffende kind hebben genoemd) naar buiten gaan. 
 
Aanmelding 
Hiervoor dient u een inschrijfformulier in te vullen. Indien u een gesprek wenst of een bezoek 
wenst te brengen aan onze peuterspeelzaal, verzoeken wij u telefonisch contact met ons op te 
nemen. Ons telefoonnummer is 06-48423059. 
 
Ziekteverzuim 
Indien uw kind ziek is of om een andere reden niet kan komen verzoeken wij u ons voor 8.15 uur 
telefonisch op de hoogte te stellen op een van bovenstaande telefoonnummers.  
 
 
 



 
Groepsgrootte  
Maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar in een groep. 
 
Beroepskracht-kindratio 
De peuterspeelzaal voldoet altijd aan de in de wet IKK vereiste beroepskracht-kindratio. Op alle 
dagdelen zijn 2 beroepskrachten op 16 kinderen aanwezig. Hiervan wordt niet afgeweken. Het 
inzetten van minder personeel op basis van het aantal kinderen is bij onze organisatie niet van 
toepassing. 
 
Luizencontrole 
Elke week na een schoolvakantie verrichten wij een preventieve hoofdluiscontrole. Hiervoor 
hebben wij een uitgebreid protocol conform de richtlijnen van de GGD. 
  
Zindelijkheid 
Zodra uw kind zindelijk is gaat de leidster altijd met uw kind mee naar het toilet. Zodra het kind 
3 jaar en 6 maanden is, proberen wij de verzelfstandiging te bevorderen om zelf gebruik te maken 
van het toilet en de daarbijbehorende rituelen, zoals afvegen, doortrekken en handen wassen in 
verband met de overgang naar groep 1.  
 
Indien uw kind nog niet zindelijk is, verzoeken wij u een aantal schone luiers en billendoekjes in 
de schooltas te voegen, tevens graag schone kleding voor eventuele ongelukjes. Wilt u alstublieft 
geen pull-up broekjes meegeven? Dit in verband met aan- en uittrekken van kleding en schoenen. 
 
Activiteiten 
Tot 9.00 uur hebben wij spelinloop. Na 9.00 uur starten wij met ons lesprogramma in het kader 
van Piramide. Hierna mogen de kinderen nog even vrij spelen. We bieden de keuzes aan om o.a. 
gebruik te maken van de huishoek, puzzelen, fietsen en leeshoek. Daarna gaan we gezamenlijk 
opruimen.  
 
Om 10.30 uur nuttigen we een kleine versnapering met iets te drinken. Wij verzoeken u dan ook 
iets te drinken en te eten mee te geven. Bijvoorbeeld een liga, sultana, een boterham of een stuk 
fruit. Wilt u eraan denken om geen (koekjes met) chocola mee te geven? Uit ervaring weten we 
dat dit een enorme kliederboel geeft. 
 
Hierna besteden we tijd aan creatieve vorming en verwerken we dit eventueel in de Piramide-
projectthema’s zoals Welkom, Eten en drinken, Ziek en gezond, Kunst, Kleding, Lente, Herfst en 
de komst van Sinterklaas etc. Of we werken met ontwikkelingsmateriaal zoals duplo, blokken of 
grote puzzels. Als het weer het toelaat gaan we ook altijd even naar buiten. Laat het weer 
buitenspelen niet toe dan spelen we in het speellokaal. We doen dan spelletjes met en zonder 
liedjes, vrij bewegen op muziek of lezen een verhaaltje voor. 
Rond de ophaaltijd gaan we een aantal liedjes zingen en krijgen de kinderen als afsluiting een 
koekje. De leidster laat de kinderen één voor één naar buiten en u kunt uw kind weer mee naar 
huis nemen.  
 
 
 



 
 
Voor- en vroegschoolse educatie Piramide 
De peuterspeelzaal wil dat alle peuters gelijke kansen krijgen in groep 1, daarom hebben wij 
Piramide ingevoerd. Piramide is bedoeld voor peuters vanaf 3 jaar met een regelmatige 
bezoekfrequentie van minimaal 2x per week aan de peuterspeelzaal. Dit project houdt in 
thematisch werken met een preventieve begeleiding voor kinderen die moeite hebben om mee te 
komen in de groep. Ook is het ingevoerd om de doorgaande lijn naar groep 1,2 en 3 te 
bevorderen. 
 
Voor de peuters met een eventuele achterstand kunnen wij een beroep doen op een tutor. Deze 
tutor werkzaamheden nemen Patricia Leuven en Astrid Regeer op zich. Zij zullen deze peuters 
individuele begeleiding geven. Dit alles gaat natuurlijk altijd eerst in overleg met de ouders. 
 
Toestemming 
Sinds 2006 hebben wij in de peuterspeelzaal als toevoeging op onze lesprogramma van Piramide 
ICT ingevoerd. Hiervoor maken wij foto’s en/of video-opnamen voor projectmatig, intern 
gebruik, alsmede voor de website. Wij vragen uw toestemming hiervoor op het inschrijfformulier 
in verband met de privacywetgeving. Wilt u dit duidelijk aangeven en aan ons kenbaar maken 
wat uw wensen hieromtrent zijn.   
 
Op het inschrijfformulier vragen wij tevens uw toestemming  om in voorkomende gevallen 
resultaten inzake toetsen en de ontwikkeling van uw kind voor te leggen aan en overleg te plegen 
met basisschool, consultatiebureau, tutor en eventuele andere jeugdinstanties. 
 
Centrum voor Jeugd & Gezin 
De peuterspeelzaal werkt nauw samen met het Centrum voor Jeugd & Gezin. Dit is een 
samenwerkingsverband tussen de peuterspeelzaal, het consultatiebureau, maatschappelijk werk 
en de GGD. Mocht u vragen hebben over de opvoeding of problemen hebben waarvoor u geen 
oplossing kunt vinden dan is het mogelijk om een beroep op hen te doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Betalingen 
Heeft u een ZandvoortPas… 
Ouders met een laag inkomen die een ZandvoortPas hebben, betalen niets. De peuterspeelzaal 
wordt drie of vier dagdelen volledig vergoed door de gemeente. U hoeft geen eigen bijdrage te 
betalen.  
Heeft u geen inkomen uit loondienst of eigen bedrijf… 

• 1 ouder wel, 1 ouder niet 
• Beide ouders niet 
• Alleenstaande ouder niet 

 
U betaalt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage waarin de subsidie van de gemeente al is 
verrekend. U levert een recente inkomensverklaring bij ons aan. Deze kunt u middels uw DigiD 
aanvragen bij de Belastingdienst, www.belastingdienst.nl.  
Hoe vraagt u een inkomensverklaring aan? 

1. Log in op Mijn Belastingdienst 
2. Ga naar het tabblad inkomstenbelasting 
3. Kies in het menu aan de linkerkant het jaar waarover u de inkomensverklaring wil hebben 
4. Klik onder mijn inkomen op inkomen(jaar) 
5. Klik onder ik wil een inkomensverklaring op afdrukken. 

 
Heeft u loon uit loondienst of eigen bedrijf… 

• Beide ouders 
• Alleenstaande ouder 

U heeft recht op kinderopvangtoeslag. U betaalt zelf de kosten van de kinderopvang en ontvangt 
kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.  
Hoe vraagt u kinderopvangtoeslag aan? 

1. Uw DigiD 
2. De inkomensgegevens van uzelf en uw eventuele toeslagpartner. 
3. Gegevens van de peuterspeelzaal: naam, adres, LRKP-nummer en de prijs per uur. Ook 

het aantal uur opvang per maand moet worden vermeld.  
VVE 
Wij werken met een speciaal speel- en leerprogramma. In dit programma is extra aandacht voor 
de (taal)ontwikkeling van kinderen. Dit noemen wij voor- en vroegschoolse educatie (VVE).  
U heeft GEEN recht op kinderopvangtoeslag en mijn kind heeft een VVE verklaring. 
Kinderen met een VVE-indicatie mogen 3 dagdelen naar de peuterspeelzaal komen waarvan het 
derde dagdeel gratis is. Over de eerste 2 dagdelen betaalt u een inkomensafhankelijke 
ouderbijdrage.  
U heeft WEL recht op kinderopvangtoeslag en mijn kind heeft een VVE verklaring.  
Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag vraagt u alleen toeslag aan voor de 2 opvangdagen die u 
zelf betaalt. Het derde dagdeel is gratis, u kunt hiervoor geen kinderopvangtoeslag aanvragen.  
 
Het uurtarief per 1 januari 2018 is € 7,50. Over € 7,45 ontvangt u de gemeentelijke subsidie of 
kinderopvangtoeslag. 
 
 
 



De ouderbijdragen worden door middel van een machtigingskaartje geïncasseerd,  
12 maandelijkse incasseringen zijn 40 weken. Opgenomen vakanties buiten de schoolvakanties 
worden doorbetaald aangezien het plekje voor de peuter is gereserveerd en dus bezet is voor een 
andere peuter. 
 
Wij verzoeken u met klem bijgaande machtigingskaart ingevuld en ondertekend bij ons in te 
leveren, zodat de ouderbijdrage automatisch elke maand kan worden geïncasseerd.  
 
De ouderbijdragen worden (half-)jaarlijks vastgesteld aan de hand van landelijke normen. De 
ouders verplichten zich de ouderbijdrage tijdig, voor de 10e van de maand bij vooruitbetaling per 
bank/giro te voldoen. Dit geldt niet voor ouders die een machtiging hebben ingevuld. 
 
Indien regelmatig wordt verzuimd de ouderbijdrage tijdig te betalen dan wel wanneer een 
achterstand in de betaling is opgetreden, kan een peuter de toegang tot de peuterspeelzaal worden 
geweigerd.  
 
Er vindt geen vermindering van de ouderbijdrage plaats als er sprake is van deelname van twee of 
meer kinderen uit een gezin.  
 
Tevens hanteren wij een opzegtermijn van een maand voor de 1e van de nieuwe maand! 
 
Klachtencommissie 
Wij zijn aangesloten bij een landelijke klachtencommissie. De Geschillencommissie 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 
 
 
Team Peuterspeelzaal Hannie Schaft 


