VVE: Voorschoolse Educatie IJsselstein

Peuters die spelen,
leren voor later
Voor uw kind zijn de eerste jaren belangrijk voor de ontwikkeling.
Hij of zij leert zitten, staan, lopen en kijken. Uw peuter leert praten
door te luisteren, samen te zingen en te spelen. Heeft uw kind
een achterstand in de taal- en spraakontwikkeling? Dan kan hij
of zij naar de voorschool. Uw peuter wordt hier voorbereid op de
basisschool.

Sterk
in Welzijn

Naar de voorschool
Voorschoolse educatie (VVE) betekent dat uw kind drie dagdelen per
week naar een speciale kinderopvang gaat: de voorschool. Daar wordt
met uw kind gewerkt aan de taalontwikkeling.
1 Uw kind heeft een verwijzing ontvangen voor VVE.
2 De VVE coördinator neemt contact met u op om VVE te bespreken.
3 Samen bepaalt u naar welke VVE locatie uw kind gaat.
4	Daarna belt de VVE leidster u voor een kennismaking.

Wat kunt u doen om uw kind te helpen?
Herhalen is heel belangrijk in het leren van taal. Juist door thuis én
op de voorschool te oefenen, onthoudt uw kind alles beter. Wanneer
u samen aan de slag gaat, leert uw peuter sneller. Daarom is het
heel belangrijk dat u thuis oefent en met uw kind speelt. U kunt thuis
herhalen wat uw peuter op de voorschool leert. De kans is dan groter
dat uw kind een fijne start heeft op de basisschool.
Op de voorschool bespreekt u met de leidster hoe u thuis samen
met uw kind kunt oefenen.

VVE groepen
GROEP

VVE groep met alleen VVE kinderen

GROEP

Geen extra opvang mogelijk

GROEP

VVE groep met VVE kinderen en kinderen die gewone opvang hebben

GROEP

In overleg en tegen betaling extra opvang mogelijk tot 18.00 uur

GROEP

In overleg en tegen betaling extra opvang mogelijk tot 14.00 uur

Groep

VVE locatie

Adres

Openingstijden

Voorschool
de Klimladder

’t Kasteel
J.W. Frisolaan 2

Ma/wo/do
08.40-12.00 uur

Voorschool
de Petteflet

De Ark
St Petersburglaan 25

Ma/di/wo
08.40-12.00 uur

Voorschool
WIJ

Kindcentrum WIJ
Europalaan 1

Ma/di/do
08.40-12.00 uur

Purkie
		

Purkie
Panoven 60

Ma t/m vrij
08.30-12.00 uur

’t Singeltje
		

SKIJ
Praagsingel 378

Ma t/m vrij
Tijden in overleg

’t IJsseldijkje
SKIJ
		
Planetenbaan 42
			

Ma t/m vrij
08.30-11.30 uur
(1 dag tot 12.30)

’t Touwlaantje
SKIJ
		
J.W. Frisolaan 2
			

Ma/di/do
08.45-11.45 uur
(1 dag tot 12.30)

Ouderbijdrage
U betaalt een kleine bijdrage in de kosten.
De VVE coördinator vertelt u de hoogte
van het bedrag.
Dit kan elk jaar wijzigen.

Contact
030 686 80 30 en 06 313 759 96
www.stichting-pulse.nl/vve
vve@stichting-pulse.nl

