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Verandering van groepen 
Door de harmonisatie van het peuters-
peelzaalwerk in de gemeente Aalten 
spreken we vanaf 1 januari 2018 niet 
meer over peuterspeelzaal maar over 
peuteropvang. Voor de activiteiten van 
de kinderen maakt dat niets uit. Kin-
deren behouden hetzelfde aanbod ter 
voorbereiding op hun basisschooltijd 
en dat natuurlijk in een ononderbroken 
ontwikkeling binnen ons integraal kind-
centrum. 
Door de harmonisatie zijn we wel in 
staat om de gewenste integratie van 
de peutergroepen en de dagopvang 
door te voeren en de groepen logi-
scher in te richten. Vanaf 1 januari 
2018 is daarom de volgende situatie 
ontstaan: 
Muizengroep (voorheen groep paars): 
In deze groep bieden we 52 weken per 
jaar dagopvang voor kinderen van 0-2 
jaar. Hier is dus sprake van een echte 
baby/dreumes-groep. In deze groep  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
bestaat de mogelijkheid dat kinderen 
wat langer dan de leeftijd van 2 jaar op 
deze groep blijven in verband met de 
(on)mogelijkheden van doorstroom. 
Olifantengroep (voorheen groep roze): 
In deze groep bieden we 52 weken per 
jaar dagopvang voor kinderen van 2-4 
jaar. Het aanbod in deze groep is ver-
gelijkbaar met hetgeen in het verleden 
ook op de peuterspeelzaal werd aan-
geboden. 
Zeepaardjesgroep: In deze groep bie-
den we 40 weken per jaar peuterop-
vang voor kinderen van 2-4 jaar. Kin-
deren kunnen hier twee dagdelen per 
week gebruik van maken. 
Kinderen die een specifiek aanbod 
nodig hebben in het kader van VVE 
(Voor- en vroegschoolse Educatie) 
zullen over de Olifanten- en Zeepaard-
jesgroep verdeeld worden, waarbij 
goed gekeken wordt naar wat kinderen 
nodig hebben en mogelijk zijn zij meer 
dagdelen aanwezig. 
 

Kindplanner 
Sinds kort wordt bij de opvang gewerkt 
met Kindplanner. Als ouders heeft u 
hier al eerder wat over gehoord. We 
zitten echt nog in de opstartfase van 
het systeem, maar het gaat ons en u in 
de toekomst veel mogelijkheden bie-
den. Eén van die mogelijkheden is de 
media-app in Kindplanner. Dat gaat 
ons de mogelijkheid geven om foto’s 
van het werken op de groep te delen 
en kleine berichten uit te wisselen. Op 
die manier kunt u direct op de hoogte 
blijven van hetgeen op de groep ge-
beurt. De komst van deze media-app 
maakt het gebruik van de schriftjes 
voor de oudere kinderen op de opvang 
overbodig. Voor de baby’s zullen we 
natuurlijk wel schriftelijk blijven com-
municeren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
In Kindplanner heeft u de mogelijkheid 
om uw kind ziek te melden. Houdt u er 
dan wel rekening mee, dat u uw kind in 
het systeem ook weer beter meldt. 
 

Activiteitenbord 
Graag wijzen we u nog eens op de 
activiteitenborden in de verschillende 
opvanggroepen. Hierop kunt u de 
planning van de activiteiten in de ver-
schillende groepen lezen. Ook bij de 
BSO zullen binnenkort dergelijke bor-
den bevestigd worden. 
 

Verjaardagen 
Natuurlijk is het leuk als de kinderen 
voor de verjaardag van vader of moe-
der een cadeautje mogen maken. 
Graag vragen we u hierbij uw mede-
werking. Zou u het aan de pedago-
gisch medewerkers door willen geven 
als er een verjaardag van vader of 
moeder op komst is. Dan kunnen zij 
hier in de activiteiten rekening mee 
houden. In het verleden werden er ook 
nog wel eens cadeautjes voor opa’s en 
oma’s gemaakt. Dat zullen we vanaf 
nu niet meer doen.  
 

Ophalen van kinderen 
Het gebeurt nogal eens dat er met 
mooi weer door de kinderen buiten 
gespeeld wordt. Dit kan nogal eens 
samen vallen met de ophaaltijd van 
kinderen van de Zeepaardjesgroep. 
Houdt u er rekening mee dat de poort 
tot half twaalf dicht blijft. Dit in verband 
met de veiligheid van onze kinderen. 
 
  
 
 
 
 
 


