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Omvang van de Peuterspelengroep   

Er kunnen maximaal 16 kinderen per dagdeel worden opgevangen.  
  
Kinderen komen 8 uur per week, verdeeld over 2 dagdelen. Kinderen met een VVE indicatie komen 16 uur per 

week, verdeel over 4 dagdelen. Kinderen met een VVE indicatie en kinderen waarvan de ouders gebruik maken van 

de gemeentelijke ouderbijdrage, starten met 2,5 jaar.   

De samenstelling van de groepen  

Naam van de 

groep 

Hoeksteen  

Maximaal aantal 

kinderen op de groep  

Horizontale/ 

verticale/ flexibele 

groep  

Leeftijdsindeling 

op de groep  

Aantal vaste 

medewerkers op de  

groep per dagdeel  

  

Peuterspelen  

Ma-di-wo-do-vr  

  

16 kinderen per dagdeel  

  

  

Horizontaal  

  

2-4 jaar  

  

2  

  

Peuterspelen wordt 40 weken per jaar aangeboden, en is gesloten in de 11 reguliere schoolvakanties plus 1 extra 

week.  

Kerntaken en functies van vrijwilligers   
Vrijwilligers worden in de meeste gevallen ingezet bij ondersteunende werkzaamheden binnen de 

kindercentra. Het kan daarbij gaan om:  

• Het opnemen van de telefoon, het doorverwijzen van klanten;  

• Het ontvangen van klanten;  

• Ondersteuning van de huishoudelijk medewerker;  

• Achterwacht op de groep, op kleine locaties is het soms nodig dat er een tweede volwassene                                

aanwezig is, dit hoeft geen gediplomeerde kracht te zijn;  

• Het assisteren/ondersteunen van de pedagogisch medewerker bij activiteiten met kinderen, bijvoorbeeld 

voorlezen.  

  

VVE  
Piramide methode  
Wij werken op Peuterspelen De Hoeksteen met de Piramide methode, dit is een VVE programma. Piramide 

stimuleert kinderen in hun ontwikkeling door een combinatie van spelen, werken en leren. Kinderen die extra steun 

nodig hebben, krijgen speciale aandacht in de vorm van tutoring, taalstimulering en spel. Ouders worden 

betrokken bij het programma omdat zij gestimuleerd worden door onder andere thuis met hun kind activiteiten te 

doen die aansluiten bij wat het kind tijdens het peuterspelen heeft gedaan.   

  

• Het taalaanbod wordt afgestemd op het niveau van het kind.  

• Er wordt gewerkt met diverse projecten die aansluiten bij de belevingswereld van het kind  

• De activiteiten die worden georganiseerd sluiten aan bij de leeromgeving van het kind  

• Om de taal extra te stimuleren wordt er zo veel mogelijk met de kinderen gecommuniceerd     

• Er wordt interactief voorgelezen zodat kinderen sneller de taal leren begrijpen  

• De taalontwikkeling van het kind wordt in de gaten gehouden door het Peutervolgsysteem  
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• De tutor begeleidt kinderen bij achterstanden in de ontwikkeling  

  

• De ouders worden geïnformeerd per thema en betrokken bij diverse taalactiviteiten  

• De ouders worden geïnformeerd per thema door middel van de VVE thuis bijeenkomsten en tevens 

betrokken bij diverse taalactiviteiten  

  

VVE Thuis   
VVE Thuis wordt aangeboden aan de ouders van de driejarige peuters die het VVE-programma volgen. Doel van 

VVE Thuis is dat ouders thuis activiteiten met hun peuters gaan doen. Deze activiteiten sluiten aan bij de thema's 

van Piramide. Wanneer de peuters tijdens het peuterspelen bijvoorbeeld activiteiten doen rond herfst, kunst, of 

verkeer gaan de ouders met hun kind thuis ook activiteiten doen rond dit thema. Doel van VVE Thuis is de 

onderwijskansen van deze kinderen te vergroten door:  

– het bevorderen van hun taal en sociaal-emotionele ontwikkeling, met accent op het vergroten van 

de    woordenschat  

– het bevorderen van een ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat.   
  

Ontwikkelingsstimulering  
Tijdens Peuterspelen worden de kinderen door middel van verschillende activiteiten gestimuleerd in hun brede 

ontwikkeling:  

  

Persoonlijkheidsontwikkeling & ontwikkeling van de waarneming.  

Kinderen leren op Peuterspelen de Hoeksteen over zichzelf, hun persoonlijkheid en hun lichaam. Zo stimuleren de 

pedagogisch medewerkers bijvoorbeeld tijdens het thema Mensen, ik en jij de kinderen om kritisch naar hunzelf en 

de andere kinderen te kijken. “Wie ben ik, hoe zie ik eruit? Zie ik er hetzelfde uit als het kindje dat naast mij zit? 

Nee, we zijn allemaal anders. Jij hebt ‘wit’ haar en ik ‘bruin’ jij hebt sproeten en ik niet, ik ben een jongen, jij bent 

een meisje. We zijn allemaal anders. De peuters bekijken zichzelf in de spiegel en zien dat ze allemaal anders zijn. 

Maar er zijn ook dingen hetzelfde, we hebben allemaal 2 oren, 2 ogen, 2 armen en benen, en 2 voeten. En aan die 

voeten zitten weer tenen. Hebben we er allemaal even veel? Dat moet gecheckt worden, dus hup schoenen uit en 

tellen maar!  Gelukkig. We hebben allemaal 10 tenen aan onze voeten”.   

  

Sociaal-emotionele ontwikkeling  

We werken op Peuterspelen volgens een vast dagritme. Dit dagritme wordt met de kinderen besproken met de 

dagritme kaarten. Bij overgangsmomenten worden dagelijks dezelfde liedjes gebruikt. Zo weten kinderen precies 

wanneer hun activiteit stopt en een nieuwe begint. Dit vaste dagritme, regels en afspraken maken de ochtend voor 

de kinderen voorspelbaar. Deze voorspelbaarheid zorgt voor de veiligheid en zelfstandigheid die zij nodig hebben 

om zichzelf te kunnen ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers bieden individuele activiteiten aan waarbij 

kinderen als groep moeten samen werken. Bij conflicten begeleiden de pedagogisch medewerkers de kinderen met 

het oplossen ervan en het opkomen voor zichzelf. Tijdens de kring leren kinderen belangstelling te krijgen voor 

andere kinderen in de groep. Bijvoorbeeld door het zingen van het goedemorgen liedje (wie zit er naast jou?), door 

met elkaar te benoemen wie er vandaag nieuw is of afwezig maar ook door elkaar te helpen de jassen aan te doen 

als we naar buiten gaan.    

  

Motorische ontwikkeling & kunstzinnige ontwikkeling  

De pedagogisch medewerkers stimuleren de grove motoriek door het aanbieden van verschillende spelletjes en 

opdrachten. Kinderen worden volgens de zone van de naaste ontwikkeling uitgedaagd steeds een stapje verder te 

gaan. Zo beginnen balspelletjes bijvoorbeeld eerst met rollen, dan gooien en daarna vangen. Er wordt gedanst op 
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muziek en tijdens het buitenspelen leren kinderen te hinkelen, fietsen en steppen. Voor de ontwikkeling van de 

fijne motoriek worden er kunstzinnige activiteiten aangeboden waar de kinderen leren tekenen, schilderen, 

knippen, scheuren en plakken. Er wordt gewerkt met verschillende materialen en structuren zoals zand, klei, 

karton, vliegpapier of bijvoorbeeld crêpepapier en scheerschuim. Kinderen leren de pengreep door bijvoorbeeld 

tijdens thema Herfst een kleine kastanje tussen pink en ringvinger vast te houden en dan iets op te pakken met de 

andere vingers.   

   

Denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen  

Er wordt de hele dag geteld met de kinderen. In de ochtendkring tellen we het aantal aanwezige kinderen en de 

pedagogisch medewerkers, we tellen het fruit, we tellen de puzzelstukjes. De pedagogisch medewerkers 

stimuleren de kinderen altijd hardop te tellen. Kinderen leren de begrippen zoals groot, klein, meer, minder, 

kleinste, grootste, meeste, minste en evenveel. Ook is er aandacht voor de verschillende ruimtelijke vormen. Zo 

hebben we bijvoorbeeld een ‘ronde’’ dag. Alles staat in het teken van de vorm rond. De ronde kring, ronde 

mandarijnen, ronde ballen, ronde bordjes, rondjes stempelen met verf, en zakdoekje leggen in een ronde kring. 

Hoeveel ronde mandarijnen liggen er nu de fruitschaal? Zijn dat er meer of minder dan de ronde appels? En is een 

mandarijn groter of kleiner dan een sinaasappel?  Is alles om je heen nu rond? Nee we hebben ook nog 

vierkanten, en rechthoeken en driehoeken. Hoe zien die er eigenlijk uit?  

  

Taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven  

Er wordt de gehele ochtend gewerkt met taal. De pedagogisch medewerkers benoemen hardop wat zij doen en 

wat de kinderen doen. Er is in de leeshoek een grote variatie leesboekjes aanwezig die kinderen zelf kunnen 

pakken. De pedagogisch medewerkers lezen (interactief) voor aan de kinderen. Dit gebeurt tijdens de kring, maar 

ook in kleine groepjes. Een medewerker van Boekstart komt regelmatig bij de start van een nieuwe thema 

voorlezen. Peuterspelen De Hoeksteen doet mee aan het nationaal voorleesontbijt. Ouders ontvangen voorafgaand 

aan elk thema het themaboekje die zij met hun kind thuis kunnen doornemen. Tijdens de herfst- en lente 

wandeling benoemen de pedagogisch medewerkers de gevonden materialen zoals kastanjes, takjes, gras, 

bloemen, zand, aarde, modder en bladeren.   

  

Oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning  

Tijdens Peuterspelen worden dagen, tijd, weken en maanden benoemd door de pedagogisch medewerkers. “Het is 

9 uur, papa en mama gaan naar huis en wij gaan in de kring” Tijdens thema Wonen mogen de kinderen een foto 

meenemen van hun huis of tuin. De pedagogisch medewerkers bespreken met de kinderen wat voor verschillende 

huizen er allemaal zijn. Staat jouw huis in het dorp Krommenie? De Peuterspeelzaal is in de school De Hoeksteen. 

We wonen allemaal in Nederland. Kun jij jouw huis tekenen of bouwen?  

  

Bovengenoemde ontwikkelingsgebieden komen altijd in samenhang aan bod. Zo leren de kinderen prettig om te 

gaan met elkaar en plezier te hebben in het spel. Naast cognitieve vaardigheden leren ze bijvoorbeeld ook sociale 

en motorische vaardigheden.  

  
Observeren    
Kinderen met een VVE indicatie   
Peuterspelen De Hoeksteen hanteert het instrument Observatie Sociaal-emotioneel functioneren van CITO 

waarmee kinderen gevolgd worden in hun ontwikkeling. Dit instrument wordt 3 keer uitgevoerd in de leeftijd 

tussen de 2,5 en 4 jaar. Opvolgend wordt ouders een oudergesprek aangeboden. Ouders tekenen zich in voor dit 

oudergesprek of geven op dit formulier aan dat zij geen gebruik maken van het oudergesprek.  
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Kinderen zonder VVE indicatie   
Peuterspelen Hoeksteen hanteert het instrument Welbevinden waarmee kinderen gevolgd worden in hun 

ontwikkeling. Dit instrument wordt 3 keer uitgevoerd in de leeftijd tussen de 2 en 4 jaar. Opvolgend wordt ouders 

een oudergesprek aangeboden. Ouders tekenen zich in voor dit oudergesprek of geven op dit formulier aan dat 

zij geen gebruik maken van het oudergesprek   
 

KIJK!  
Peuterspelen De Hoeksteen zal vanaf medio 2021 het instrument KIJK gaan hanteren waarmee kinderen gevolgd 

worden in hun ontwikkeling. Dit instrument wordt 3 keer uitgevoerd in de leeftijd tussen de 2,5 en 4 jaar.  Alle 

medewerkers van Peuterspelen De Hoeksteen zullen vanaf november 2020 worden getraind voor KIJK!   

  
Mentorschap     
Ieder kind krijgt een vaste mentor. De mentor is een pedagogisch medewerker van de groep en is het 

aanspreekpunt voor ouders over de afstemming van de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.    

De mentor verzamelt informatie over het welbevinden en de ontwikkeling van het kind bij de andere pedagogisch 

medewerkers. Het is dus niet zo dat de mentor als enige verantwoordelijk is voor de observaties bij de kinderen 

waarover zij mentor is. Tussen collega’s onderling worden hierover afspraken gemaakt. Wel is de mentor bij 

voorkeur degene die het oudergesprek voert.   

  

Ook coördineert zij daar waar welbevinden van een kind bijzonderheden laat zien. In de praktijk betekent dit dat zij 

afspraken maakt met collega’s over extra zorg, eerste aanspreekpunt is voor ouders. Collega’s houden de mentor 

op de hoogte van opvallende zaken rond het mentor kind en/of vragen van ouders. Ouders horen bij het 

intakegesprek wie de mentor van zijn/haar kind is.   

  
Tutor   
Een tutor is een pedagogisch medewerker die met kinderen die dat nodig hebben individueel of in 

een klein groepje een activiteit doet, voorbereidend op de piramideactiviteiten die in de groep 

gaan komen.  De tutor kan hiernaast een rol hebben in het observeren van de ontwikkeling en 

het welbevinden van een kind. Op Peuterspelen De Hoeksteen maken we gebruik van twee 

soorten tutoring: preventief & remediërend.    

  

Preventieve tutoring  

Bij preventieve tutoring maakt een kind al kennis met het doel van de activiteit vóórdat deze in de groep aan de 

orde komt. Het kind krijgt zo voorkennis en zal zo tijdens de opvolgende groepsactiviteiten sneller zaken 

herkennen. De tutor zit bijvoorbeeld naast het kind in de kring. “Weet je het nog?, die weegschaal hebben wij 

vanmorgen nog samen naast de thematafel gezet”. “Daar kan je op staan en dan weet je precies hoe zwaar je 

bent”. Door kinderen op deze manier voorinformatie te geven hebben zij meer kans om mee te komen tijdens het 

thema.  

Remediërende tutoring  

Sommige kinderen hebben langer de tijd nodig om alle informatie op te slaan of toe te passen. Bij remediërende 

tutoring bieden we de kinderen aan het einde van een thema extra oefeningen of herhalingen aan.  
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Pientere kinderen  

Op Peuterspelen De Hoeksteen is er ook aandacht voor kinderen die nieuwe informatie sneller oppikken en een 

‘stapje verder’ willen Deze kinderen bieden wij activiteiten aan uit ‘Pientere kinderen'. Dat kan op het gebied van 

taal, rekenen, maar ook moeilijkere puzzels, kleuren en rekenspellen en uitdagender bouwmateriaal.    

Peuteroverdracht/ doorgaande lijn met school   
We werken, volgens het pedagogisch beleid van PeuterTuin, nauw samen met het onderwijs. We hebben 

afspraken gemaakt over:  

- De inrichting van de groep.  

- De doorgaande lijn in de leeromgeving.  

- De doorgaande lijn in het dagschema.  

- De doorgaande lijn in thema’s waar mogelijk.  

- Een warme overdracht.  

Er is sprake van een warme overdracht van de kinderen die doorstromen naar basisschool De Hoeksteen. Dat 

houdt in dat de ontwikkelingsgegevens van het kind in een persoonlijk overleg met de leerkracht van de 

school wordt overgedragen. Pedagogisch medewerkers van Peuterspelen en de onderbouw coördinator van 

basisschool De Hoeksteen bespreken gezamenlijk de mogelijkheden tot aansluiting op de schoolthema’s. 

Leerkrachten van de onderbouw draaien een ochtend mee met Peuterspelen en Pedagogisch medewerkers 

van Peuterspelen draaien een ochtend mee in de groepen 1 van de basisschool De Hoeksteen.   

  
Dagindeling Peuterspelen  
Op Peuterspelen De Hoeksteen werken we met een vast dagprogramma d.m.v. dagritme kaarten. Deze kaarten 

zijn bedrukt met plaatjes. Doordat de kinderen kunnen zien welke activiteiten er zijn per dagdeel geeft ze dit een 

gevoel van veiligheid en controle over de gebeurtenissen. Dit zorgt ervoor dat de kinderen extra gemotiveerd 

worden om zelf hun keuzes te maken en ermee aan de slag te gaan.  

  

Peuterspelen ochtendgroep  
08.30 – 08.45 uur            Inloop van een kwartier met handen wassen   

08.45 – 09.00 uur            Kwartier i.v.m. ouder-kindcontact/ vrij spel (ouder-kindcontact nog niet toegestaan)  

09.00 – 09.15 uur            Kring/ begroeten/ dagritme kaarten    

09.15 – 09.50 uur            Spelen en werken/pre-tutoring/ activiteit/ thema gericht/ beweegactiviteit/ verjaardag          

09.50 – 10.00 uur            Opruimen         

10.00 – 10.20 uur            Handen wassen/ fruit eten en water drinken   

10.20– 10.40 uur             Vrij spel /stimuleren toiletgebruik /luiers verschonen/ handen wassen   

10.40 – 10.50 uur            Opruimen         

10.50 – 11.00 uur            Jas aantrekken         

11.00 – 11.30 uur            Buiten spelen/ bewegen of spelactiviteit   

11.30 – 11.40 uur            Naar binnen/ jas uittrekken/ handen wassen   

11.40 – 12.00 uur            Cracker eten        

12.00 – 12.10 uur            Kring/ tutoring/ groepsexploratie/ thema gericht/ verjaardag 

12.10 – 12.15 uur            Kring/ afsluiten ochtend       

12.15– 12.30 uur             Kinderen opgehaald   

   

Pedagogisch medewerkers en aanvullend personeel  
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Personeel  
Op maandag tot en met vrijdag ochtend bestaat de groep uit maximaal 16 kinderen met twee pedagogisch 

medewerkers. Een kwartier voor tijd komt de eerste pedagogisch medewerker, indien mogelijk samen met een 

stagiaire of vrijwilliger. Om 08.30 uur komt de tweede pedagogisch medewerker.  Zijn de pedagogisch 

medewerkers door omstandigheden afwezig, dan zorgt de locatiemanager van Peuterspelen voor vervanging van 

deze medewerkers  

  

Wijze van informeren bij uitvallen van een vaste medewerker en/of andere medewerkers van de 

groep  
Wanneer de vaste medewerkers uitvallen, streven wij ernaar om zoveel als mogelijk dezelfde invalmedewerker in 

te plannen. Hiermee borgen wij de continuïteit op de groep. Wanneer er sprake is van langdurige uitval van de 

vaste medewerker, informeren wij de ouders middels een memo/nieuwsbrief.  

  

Pedagogisch beleidsmedewerker/ coach   
Onze pedagogisch beleidsmedewerker /coach, coacht de pedagogisch medewerkers bij de dagelijkse 

werkzaamheden. Dit kan door coaching op de groep, maar ook door het trainen/scholen van pedagogisch 

medewerkers buiten de groep. Daarnaast houdt de pedagogisch beleidsmedewerker/coach zich ook bezig met het 

pedagogisch beleid en de werkwijze daarbij. Bijvoorbeeld hoe de pedagogisch medewerkers kinderen uitdagen om 

nieuwe vaardigheden aan te leren.         

  

Aanbod van materialen en activiteiten in specifieke ruimtes  
  

Binnenruimte en aanbod spelmateriaal en activiteiten  
Peuterspelen De Hoeksteen maakt gebruik van de groepsruimte in basisschool De Hoeksteen.    

De groepsruimte is verdeeld in verschillende hoeken: huishoek, bouwhoek, leeshoek thema hoek. In deze hoeken 

is er een écht huis, een échte speelkeuken, Loose parts, een autobaan, crea-hoek en een gezellig lounge-gedeelte 

met lage bank en leesmateriaal. Er is een ruim aanbod van uitdagend spelmateriaal aanwezig. De 

speelgoedbakken zijn op kind hoogte geplaatst zodat de kinderen zelfstandig het speelgoed kunnen pakken 

waarmee ze willen spelen. Bij het spelen en werken kunnen de kinderen kiezen uit verschillende activiteiten om het 

thema te verkennen. We bieden activiteiten aan in samenwerking met onderwijs en opvang. Gezamenlijk vieren wij 

feesten zoals; sinterklaas, kerst, Pasen etc. We hebben verschillende materialen zoals veel boekjes, 

muziekmateriaal grof en fijn materiaal en knutselmateriaal.  

  

Buitenruimte    
Peuterspelen heeft de buitenspeelruimte aansluitend aan de groepsruimte. De buitenspeelruimte is afgesloten door 

een hek. Er is ruimte voor vrij spel. Er zijn fietsjes, een kruiwagen, steppen en ballen aanwezig. Voor de zandbak is 

er materiaal zoals bijvoorbeeld emmers, schepjes, zeefjes, harkjes en vormpjes aanwezig. Tijdens het buitenspelen 

worden er door de pedagogisch medewerkers regelmatig buitenactiviteiten aangeboden.   

  
Pedagogisch beleid  
Het Peuterspelen De Hoeksteen handelt volgens het pedagogisch beleid van PeuterTuin. Het pedagogisch beleid 

van PeuterTuin is in te zien op de locatie, en beschikbaar op de website www.peutertuin.nu.  

  

In het pedagogische beleid worden de vier pedagogische doelen met concrete voorbeelden beschreven, het betreft 

de competenties:  
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- Emotionele veiligheid  

- Persoonlijke competentie  

- Sociale competentie  

- Overdracht van normen en waarden  

  

Activiteiten  
We vinden het belangrijk dat onze activiteiten aansluiten bij de interesses en belangstelling van kinderen.  

Tegelijkertijd willen we ze uitdagen om hun grenzen te verleggen, hun mogelijkheden te leren kennen en kennis te 

maken met activiteiten of materialen die zij zelf misschien (nog) niet zouden kiezen. We bieden een evenwichtig 

aanbod aan activiteiten, zodat kinderen de mogelijkheid krijgen om alle competenties te ontwikkelen.   

  

1. Emotionele competenties: Kijk, ik mag er zijn   

Vertrouwen in jezelf en in anderen, omgaan en herkennen van gevoelens  

2. Sociale competenties: Kijk, we doen het samen!  

Het gevoel erbij te horen en verbondenheid met de groep, rekening houden met elkaars gevoelens, samen spelen 

en elkaar helpen.  

3. Expressieve en beeldende competenties: Kijk, ik kan dansen, zingen en iets maken Het 

zich uiten in kleur, klank, geur, smaak, vorm of beweging.  

4. Motorische en zintuiglijke competenties: Kijk, ik beweeg! / Kijk, ik ervaar en ontdek!  

Het plezier hebben in bewegen en het leren van vaardigheden. Rollen, lopen, dansen, balanceren,   springen, 

fietsen (de grove motoriek). Tekenen, schrijven, kralen, rijgen, oog-handcoördinatie (de fijne motoriek). Het 

opdoen van ervaring door middel van alle zintuigen: horen, zien, voelen, proeven en ruiken, (zintuiglijke 

competentie)  

5. Cognitieve competenties: Kijk, ik voel, denk en ontdek!  

Het begrijpen en benoemen, leren van oorzaak-gevolg, ordenen en meten.  

6. Taal en communicatieve competenties: Kijk, ik maak contact, luister, praat en begrijp. 

Het leren begrijpen en genieten van taal, benoemen, praten, zingen, lezen.  

  

Overige afspraken, specifiek voor deze locatie   
  

Ouderbetrokkenheid & medezeggenschap ouders  
Op Peuterspelen De Hoeksteen is een oudercommissie. De oudercommissie komt minimaal 4 keer per jaar samen. 

Ouders worden nauw betrokken bij Peuterspelen De Hoeksteen. Voorafgaand aan elk thema ontvangen ouders het 

themaboekje en de uitnodiging voor de VVE thuis bijeenkomst. Tijdens en na het thema worden ouders mondeling 

en door middel van nieuwsbrieven geïnformeerd over de activiteiten die zijn gedaan tijdens het thema. Ouders 

worden uitgenodigd mee te gaan met de herfst- en lente wandeling en tijdens het thema verkeer. De feesten 

worden gezamenlijk gevierd met de ouders zoals het Sinterklaasfeest, het kerstdiner, het Suikerfeest en de 

Paasbrunch. Een paar keer per jaar organiseren wij een koffie/thee ochtend voor en met de ouders. In Januari 

ontvangen de ouders de jaarkalender met alle thema’s en de ouderbetrokkenheidskalender.   

Voeding   
Om alle voedingsstoffen binnen te krijgen die nodig zijn voor groei, energie en weerstand hebben kinderen 

gezonde en volwaardige voeding nodig. Op de Peuterspelen groepen worden fruit en crackers gegeten water en 

gedronken. De kinderen nemen dagelijks fruit mee naar de peuterspelengroep. Het drinken bestaat uit water.  


