
Juffies uit de kunst ! 
Februari 2021  

 

Beste ouders, 

 

Momenteel zijn we op de woensdagochtend niet geopend . In het nieuwe jaar komt daar 

verandering in. We gaan op de woensdagochtend een pilot draaien voor peuters van 2,5 

jaar tot 4 jaar ter voorbereiding op de basisschool. De pilot loopt in eerste instantie tot de 

zomer 2021. 

 

Juffies uit de kunst 

De overgang naar de basisschool is voor veel peuters een grote stap.  

Juffies uit de kunst biedt op woensdagochtend een gestructureerd programma aan 

waarbij de nadruk minder ligt op de verzorging van het kind en juist meer op de 

ontwikkeling van het kind in de breedste zin van het woord.  

Ook leggen we deze ochtend de nadruk op het ritme en de structuur van de bassischool .  

Spelenderwijs ontdekken en ervaren is en blijft onze missie, ook bij Juffies uit de kunst ! 

 

Juffies uit de kunt, hoe ziet het dagdeel eruit ? 

We willen de peuters voorbereiden op de basisschool door het dagdeel te starten in de 

kring, activiteiten aan te bieden waar kinderen meerdere weken aan kunnen werken 

rondom een bepaald thema of onderwerp.  

De ene week werken de peuters in groepsverband en ligt de nadruk op het 

samenwerken, een andere week doen we een beroep op de zelfstandigheid van de 

peuter. De peuter mag en kan eigen beslissingen en keuzes maken. 

De activiteiten zijn de ene week creatief, de andere week ligt de nadruk meer op 

bewegen maar ook muziek en drama komen aanbod. 

We gaan nog actiever bezig met de sociale ontwikkeling van de peuters ( wachten op je 

beurt, overleggen, wat doet jouw gedrag met de ander en probleemoplossend denken )  

Ook is er veel aandacht voor de taalontwikkeling.   

Halverwege de ochtend hebben we een gezamenlijk moment voor fruit eten en wat 

drinken . Natuurlijk is er ook ruimte om lekker ( buiten ) te spelen met elkaar .  

We sluiten net als op school het dagdeel weer gezamenlijk af .  

 

We geven de ouderwetse "peuterspeelzaal " een nieuwe impuls --> Juffies uit de kunst  

 

Lijkt je dit leuk voor je peuter ? Geef je peuter dan snel op ! 

We hebben een beperkt aantal plekken beschikbaar . 

Ook bij Juffies uit de kunst voldoen wij aan het wettelijke kind/leidster ratio.  

 

Ken je iemand in je omgeving met een peuter die hier mogelijk ook aan zou willen 

deelnemen? Breng ze gerust op de hoogte van Juffies uit de kunst !  

 



Juffies uit de kunst in het kort : 
 

Voor wie : 

Alle peuters van 2,5 jaar tot 4 jaar . 

 

Start : 

Woensdag 3 maart 2021 

Het thema van dit blok houden we nog even geheim . 

 

Tijd : 

8.30u  tot 11.30u 

 

Duur : 

6 weken 

Het eerste blok  start woensdag 3 maart t/m woensdag 7 april . 

Je meld je peuter voor een blok van 6 aaneengesloten weken aan 

 

Kosten: 

Het uurtarief van de lopende plaatsingsovereenkomst wordt gehanteerd voor peuters die 

al reguliere kinderopvang afnemen bij Juffies SPEELopvang .  

Per blok ontvang je een extra plaatsingsovereenkomst.  

Juffies uit de kunst uren worden net als reguliere uren vooraf gefactureerd. 

Juffies uit de kunst uren geven net als reguliere uren recht op kinderopvangtoeslag. 

 

Voor peuters die nog geen regulieren opvang afnemen bij Juffies SPEELopvang is het 

uurtarief €9,99 .  ( Onregelmatige opvang , contract vorm 3 is hierop van toepassing )  

 

Onze algemene voorwaarden ( SPEELregels) zijn van toepassing bij Juffies uit de kunst  

 

 

 

 

 


