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WELKOM
“Wat je aandacht geeft, groeit!” 

Het peuteraanbod is door aangepaste wetgeving onder de kinderopvang komen te 
vallen. In mei 2017 zijn de voormalige peuterspeelzalen onderdeel geworden van 
kindercentrum ’t Rovertje. 
We noemen deze peutergroepen nu speelleergroepen. Spelend leren en lerend 
spelen is onze visie. Hierover kunt u meer lezen in ons pedagogisch werkplan. 
Ook kwaliteit, financiering en pedagogisch beleid vallen volledig onder de onder de 
wet en regelgeving van de kinderopvang.

Een verschil blijft dat kinderen bij Ratjetoe vaak meer en ook vaak hele dagen 
komen, afhankelijk van dagen waarop ouders werken. Bij de andere  
speelleergroepen zien we dat ouders doorgaans kiezen voor afname van twee  
dagdelen ter voorbereiding op de basisschool. Ook gezinnen waarvan niet beide 
ouders werken kunnen hier gebruik van maken omdat de gemeente deze  
peuterplekken subsidieert.  
Het maakt natuurlijk verschil of een kind een halve of een hele dag komt.  
Bij Ratjetoe hebben we meer mogelijkheden om activiteiten te spreiden over de 
ochtend of de hele dag. Kinderen nuttigen bij Ratjetoe ook in groepsverband de 
lunch, bij uitstek een moment om de taalontwikkeling te bevorderen. 

Speelleergroep Ratjetoe is onderdeel van Stichting Kindercentrum ’t Rovertje en is 
gevestigd in Multifunctioneel Centrum de Meander. Hier zijn ook basisschool  
Meander, de Jeugdgezondheidszorg, Dol-fijn (ontwikkelgroep van PSW)  
speelleergroep ’t Kwetternest, dagopvanggroepen Boefies en Ieniemienies en 
BSO-groepen KidsClub en KidsClub 2 gehuisvest. Dat betekent dat we met ruime 
expertise en in goede samenwerking een plek bieden voor peuters om te spelen en 
om te ontdekken wie ze zijn.

Elk kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. 
Daaraan werken we elke dag met veel enthousiasme en plezier. In dit  
informatieboekje laten we u graag zien op welke manier we daaraan werken.  
Het kan natuurlijk zijn dat u toch nog vragen heeft. Neem dan gerust contact met 
ons op.

We willen u graag bedanken voor de belangstelling en wensen u en uw peuter een 
fijne tijd bij Ratjetoe! 

Team pedagogisch medewerkers Ratjetoe

Informatieboekje speelleergroep Ratjetoe 2022 - 2023



Informatieboekje speelleergroep Ratjetoe 2022 - 2023

Inschrijven/plaatsing
Als u voor uw peuter dagopvang nodig heeft, mag u hem of haar aanmelden voor de 
speelleergroep. Hiervoor dient u een inschrijfformulier in te vullen met daarop de 
gegevens van u en uw kind(eren). U kunt hiervoor bellen met ‘t Rovertje op 
077-4746223 of een e-mail sturen naar info@rovertje.nl. Via de administratie van  
’t Rovertje ontvangt u vervolgens de overeenkomst met daarbij de algemene  
leveringsvoorwaarden. Pas na ondertekening van deze overeenkomst is de 
plaatsing definitief. U hoort via het hoofdkantoor wanneer uw peuter geplaatst kan 
worden. Soms is er een wachtlijst. 
Is de datum bekend, dan neemt één van de pedagogisch medewerkers contact met 
u op om de intake en het wennen in de groep te plannen. 
Is uw kind al vanaf jongere leeftijd bij ons in de dagopvang? Dan houden we 
rekening met het doorstromen van uw peuter naar groep Ratjetoe. De pedagogisch 
medewerker (mentor) van uw kind bespreekt dit tijdig met u. 

Einde overeenkomst en instromen basisschool
Als uw kind vier jaar wordt eindigt het contract met de speelleergroep. 
Het kind viert dus op de speelleergroep de verjaardag. Mocht de verjaardag in een 
weekend vallen of op een dag waarop het niet komt, dienen ouders met 
medewerkers af te spreken wanneer de verjaardag gevierd wordt. 
Indien het kind pas de eerste maandag na de verjaardag naar school mag, dient u 
als ouder zelf een oplossing te zoeken voor de periode tussen de verjaardag en het 
naar school gaan.
Scholen hanteren de afspraak dat vier weken voor de zomervakantie kinderen niet 
meer instromen. Houdt hier s.v.p. rekening mee en zorg indien gewenst tijdig voor 
contractverlenging bij de speelleergroep. Gezien er wachtlijsten kunnen zijn in 
deze periode, loopt u anders het risico dat er geen plek is. 
Verder hanteren we ten allen tijde een opzegtermijn van 1 maand voor tussentijdse 
opzeggingen conform leveringsvoorwaarden. 

Openingstijden
Speelleergroep Ratjetoe is van maandag t/m vrijdag geopend van 7.30 tot 18.00 
uur.
Het is mogelijk om vervroegde opvang af te nemen vanaf 6.30 uur. Verlengde 
opvang bieden we niet omdat hier onvoldoende vraag naar is. 

Speelleergroep Ratjetoe is het hele jaar geopend. Alleen tijdens de officiële 
Nederlandse feestdagen of op een door de organisatie tijdig aangekondigde 
sluitingsdag zijn we niet open. 

Groep
Bij speelleergroep Ratjetoe is plek voor maximaal 16 peuters waarbij de 
startleeftijd rond de 2,5 jaar ligt. Soms stromen kinderen uit een andere groep 
eerder door als we merken dat een kind er aan toe is. 
Voor maximaal acht peuters is één pedagogisch medewerkster aanwezig. 
Op dagen waar meer peuters aanwezig zijn werken twee medewerkers. 
Tijdens schoolweken zijn er vaak stagiaires aanwezig en ook komt het voor dat we 
hulp krijgen van een vrijwilligster. Iedereen die in de kinderopvang werkt, stage 
loopt of als vrijwilliger helpt, beschikt over een geldige VOG (Verklaring omtrent 



Goed Gedrag) en is gekoppeld in het Personenregister. Middels dit register worden 
alle medewerkers continu gescreend door de overheid.
Ook werken we volgens een vierogenprincipe (zie pedagogisch beleidsplan) 
waardoor we de veiligheid van elk kind borgen. 

Halen en brengen
Als u geen vervroegde opvang afneemt, kunt u uw peuter brengen tussen 7.30 en 
8.30 uur, waarna het programma met de gehele groep zal starten. 
Ophalen kunnen ouders tussen 16.30 en 18.00 uur.  
Ook is het mogelijk om een halve dag opvang af te nemen. Vraag hiervoor naar de 
mogelijkheden.  

Verhindering
Kan uw peuter een dag(deel) niet komen spelen, meldt u dit dan a.u.b. via
telefoonnummer 06-40556866 (Ratjetoe).
Mocht uw kind zonder afmelding afwezig zijn, zullen we contact met u opnemen 
om te informeren waarom uw kind niet aanwezig is. 
Ook als uw kind langer dan een week ziek is, zullen we contact met u opnemen.
Mocht u vakantie hebben en uw kind willen afmelden, geef dit zo snel mogelijk aan 
ons door zodat we hier rekening mee kunnen houden. 

VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)
Bij speelleergroep Ratjetoe wordt, net als in de andere speelleergroepen van 
‘t Rovertje, een speciaal programma aangeboden voor zogenaamde 
doelgroepkinderen (VVE). 
Doelgroepkinderen zijn peuters die om verschillende redenen de kans lopen om 
een taalachterstand te ontwikkelen. Deze kinderen komen gemiddeld 16 uur per 
week naar de speelleergroep. We streven ernaar dat ze op vierjarige leeftijd beter 
voorbereid en met een zo minimaal mogelijke achterstand naar het basisonderwijs 
doorstromen en de ontwikkeling op school verder gestimuleerd kan worden. 
De beroepskrachten beschikken over een VVE-certificaat waarmee zij opgeleid zijn 
om te voorzien in het peuteraanbod en speciaal het VVE-aanbod. Binnen ‘t Rovertje 
werken we met methode Startblokken. Ook voldoen onze pedagogisch 
medewerkers aan de gestelde taaleis op 3F niveau.  
Wanneer kinderen in aanmerking komen voor VVE wordt hierover in gesprek 
gegaan met de ouders. Dit gesprek is met de verpleegkundige van 
Jeugdgezondheidszorg (het consultatiebureau) of de pedagogisch medewerker 
van de speelleergroep. 

Zie voor de kosten van VVE verderop in dit boekje.
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SPELEN BIJ RATJETOE 
De eerste dag
Voordat uw zoon of dochter naar speelleergroep Ratjetoe komt heeft er al een 
kennismakingsbezoek en een intakegesprek plaatsgevonden. De kinderen die 
doorstromen uit andere groepen zijn vaak al een paar keer komen oefenen. 
Dan komt het moment dat uw kind echt voor het eerst naar de speelleergroep gaat. 
Als peuters voor het eerst komen, kunnen zowel de ouders als het kind daar 
moeite mee hebben. Uit ervaring blijkt dat het vervolgens het beste is om in één 
keer duidelijk en kort afscheid te nemen. Sommige ouders vinden het 
geruststellend om tussendoor nog even te bellen met de vraag hoe het gaat. 
Mochten er problemen zijn, neemt één van de pedagogisch medewerkers 
natuurlijk ook contact op met de ouders.
We willen u vragen om geen eigen speelgoed mee te geven, behalve in het begin 
eventueel een knuffel of doekje waar uw kind aan gehecht is.

Een dag bij Ratjetoe 
Als uw kind thuis nog geen ontbijt heeft gehad, kan dit bij 
Ratjetoe nog genuttigd worden als ze voor 8.00 uur op 
de groep aanwezig zijn. Bij binnenkomst van de 
peuters ligt er op verschillende tafels spelmateriaal 
waar ze mee kunnen spelen. Wij willen op die 
manier de kinderen een verschillend aanbod van
 speelgoed geven. Ook zijn er verschillende hoeken, 
zoals bijvoorbeeld de bouwhoek en het themahuis 
waar de kinderen mogen spelen.
Soms gebruiken we ook de gang waar ze lekker 
kunnen rennen, klimmen en klauteren. (dit is niet 
tijdens breng- en haaltijden). Rond 9.15 uur gaan we 
met de kinderen samen opruimen en maken we met 
alle kinderen en de pedagogisch medewerkers een 
kring. Eén van de peuters wordt uitgekozen als kind 
van de dag, die de hele dag speciale taken heeft, zoals 
een hand geven aan alle kinderen tijdens de ochtendkring 
of helpen bij het dekken van de tafel. Na de kring gaan we aan 
tafel fruit eten en wat drinken, waarna alle kinderen naar de wc gaan en/of een 
schone luier krijgen. 

De volgende activiteit is spel dat wordt aangeboden in kleinere groepjes. Dit kan 
zijn; knutselen, een spel, spelen in het themahuis of bij de verteltafel of materialen 
die wij op tafel leggen. 
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Door het gebruik van dagritmekaarten maken we 
voor kinderen visueel wat we op een dag gaan 
doen en welke activiteiten elkaar opvolgen. 
Bij het voorbereiden van de activiteiten hangen 
we bij iedere themahoek de foto’s van de kinderen 

die daar mogen spelen tot het speelmoment is 
afgelopen. 

We vinden het belangrijk dat kinderen zich buiten ook 
kunnen ontwikkelen door buitenspel aan te bieden. Dit 

proberen we minimaal één, maar als het weer en het 
dagritme het toelaten, twee keer per dag te doen. Bij slecht 

weer blijven we binnen en spelen de kinderen op de gang waar ze 
meer ruimte hebben om hun energie kwijt te kunnen door bijvoorbeeld ook te 
mogen rennen of we maken gebruik van de gymzaal van de 
basisschool.

Rond 11.30 uur gaan we aan tafel boterhammen eten. 
De kinderen mogen zelf hun boterham smeren. We 
stimuleren en helpen daar waar nodig. De eerste 
boterham is met hartig beleg; vlees of kaas, daarna 
mogen ze kiezen voor zoet broodbeleg. Ze krijgen ook 
een beker melk. Na het eten gaan er kinderen, indien 
nodig, naar bed. Voor de kinderen die wakker blijven 
is er gelegenheid voor vrij spel. Vanaf 13.30 uur bieden 
wij weer programma aan zoals werken vanuit het 
thema of knutselen. Rond 15.00 uur, als de kinderen die 
een middagdutje doen weer uit bed zijn, eten we groente/
fruit en een stukje peperkoek of cracker met drinken.
We lezen nog een boekje, we zingen liedjes of doen nog een 
gezamenlijke activiteit.Ook gaan we nog even naar buiten of spelen we op de gang.

Bij Ratjetoe werken we samen met de kinderen aan een thema. Deze thema’s 
sluiten aan bij de belevingswereld van het kind. We richten het themahuis in als 
bijvoorbeeld de kapsalon, het consultatiebureau of een winkel. Bij elk thema zijn er 
ook boeken en vertelplaten, gaan we knutselen en doen we kringactiviteiten. Wij 
geven de kinderen een afwisselend aanbod van activiteiten. Hierdoor bevorderen 
we de taal-spraakontwikkeling en sociale contacten. Natuurlijk gaan we ook in op 
de seizoenen en de feestdagen. Zo organiseren we o.a. een Rovertjesbal met 
carnaval, een Paas- en kerstbrunch en gaan op bezoek bij de schoolbibliotheek.

Om u als ouder een nog beter beeld te kunnen geven van een dagje bij Ratjetoe, 
kunt u op onze website een filmpje bekijken van deze speelleergroep. 
Als u op deze link klikt, komt u er direct bij uit. 



Inrichting
Bij Ratjetoe hebben we speciaal meubilair 
welke geschikt is voor peuters. We hebben 
een hoge tafel met banken en een lage tafel 
met krukjes. De jongere peuters zitten tijdens 
eetmomenten altijd aan de hoge tafel en de 
oudere peuters zitten aan de tafel met de 
krukjes. Tijdens activiteiten kunnen alle 
kinderen gebruik maken van al het meubilair. Het 
kind van de dag mag de hele dag op een 
speciale stoel aan tafel zitten. Tijdens het 
kringmoment of spelletjes op de grond maken we geb-
ruik van zitkussens.

Mentor
Elk kind krijgt één van de beroepskrachten als persoonlijke mentor toegewezen. 
Alle aanwezige pedagogisch medewerkers volgen de ontwikkeling van uw peuter, 
echter de gesprekken over de ontwikkeling van uw kind zal de mentor doen. Ook 
is zij voor u een belangrijk aanspreekpunt als er vragen, bijzonderheden of zorgen 
zijn. Uiteraard zijn alle medewerkers aanspreekbaar voor uw vragen en samen 
zullen zij hun bevindingen over uw peuter met elkaar delen en de benadering van 
uw kind met u afstemmen. 
De gegevens over de ontwikkeling van uw kind houdt de mentor bij in het kind 
volgsysteem. Zo kan zij u goed informeren tijdens gesprekken. Ook is dit prettig 
voor de doorgaande lijn naar de basisschool. Daarover zal de mentor met u te zijner 

tijd afspraken maken. 

Kleding
We spelen natuurlijk heel veel en graag in de speel-

leergroep. Sommige kleding kan daarbij in de weg 
zitten. Daarom willen wij u vragen om uw kind niet 
in de mooiste kleren naar Ratjetoe te brengen, 
maar juist in gemakkelijke kleding die ook vuil mag 
worden. Bij regen is het heerlijk om in de plassen te 
spelen. We hebben een aantal laarsjes op voorraad. 
Heeft u extra laarzen thuis voor uw kind? Als deze 
op de groep mogen blijven zijn we daar heel blij mee!
Kleding die gemakkelijk aan en uit kan als de peuter 

naar het toilet gaat, stellen wij erg op prijs.
Praktische en niet te warme kleding is het beste zodat 

uw kind al spelend (bijv. op de grond, met zand en water 
of klimmend en rennend) niet door zijn of haar kleding 

geremd wordt. Dit geldt ook voor sieraden, oorbellen en 
haarspeldjes. Pas de kleding van uw kind sowieso aan het 

seizoen en de temperatuur aan. Let ook op touwtjes aan kleding, 
wanneer een touwtje langer is dan 20 cm, kunnen peuters blijven hangen tijdens 
het spelen. Verder verzoeken wij u om de jas, muts, wanten, tas, laarzen e.d. van 
naam te voorzien om verwarring te voorkomen. 
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Zelfstandigheidsbevordering  
Bij Ratjetoe zijn we veel bezig met zelfstandigheidsbevordering. Denk hierbij aan 
zelf de jas aandoen, zelf de jas uitdoen en aan de kapstok hangen, schoenen en 
kleding zelf aan- en uitdoen. De eigen boterham smeren, zelfstandig handen 
wassen enz. Eerst opruimen voordat we nieuw speelgoed pakken hoort hier ook bij. 
Dit doen we middels het opruimliedje.

Natuurlijk helpen we waar nodig. We merken dat (met name) de jongere peuters in 
de groep veel leren van de oudere peuters. Sommige peuters vinden het zelfs leuk 
om elkaar te helpen, waarbij het sociale contact nog meer naar voren 
komt.

Zindelijkheid
Indien uw kind bij de start in de speelleergroep nog 
niet zindelijk is, is dat geen probleem. Er zijn luiers 
en billendoekjes aanwezig op de groep. 
Daarnaast heeft ieder kind in de verschonings-
ruimte een eigen bakje met reservekleding en 
indien nodig een pyjama en knuffel. U kunt er 
ook voor kiezen om reservekleding in de tas 
aan de kapstok te hangen.
Als kinderen thuis ook bezig zijn met zindeli-
jkheidstraining, willen we dit graag doorzetten 
op de groep. We proberen de kinderen dan extra 
te stimuleren door ze vaker naar de wc of het 
potje te laten gaan. We willen u vragen om dan 
geen rompertjes meer aan te doen bij uw kind. Doel 
is dat een kind voor de vierde verjaardag overdag zin-
delijk zijn, zodat hij/zij door kan stromen naar het onder-
wijs. Veel reguliere basisscholen zijn afwerend als een kind 
op de leeftijd van 4 jaar nog een luier draagt. Ook onze BSO-lo-
caties hebben geen faciliteiten om kinderen te verschonen, waardoor een kind wat 
nog niet zindelijk is niet in de BSO geplaatst kan worden. Is er sprake van een 
medische indicatie waardoor het kind niet zindelijk is, dan worden er 
individuele afspraken gemaakt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons 
Protocol Zindelijkheidstraining, te vinden op onze website.

Slapen
Kinderen die nog slapen gaan na het eten van een boterham naar bed. Ieder kind 
heeft een vast bed met eigen laken of deken waar hij/zij wekelijks in slaapt. 
Er zijn kinderen die gezelschap willen hebben van hun eigen vaste knuffel. 
Het is prettig als bij ons bekend is of deze knuffel mee naar huis mag na het 
ophaalmoment of dat de knuffel hier mag blijven.
Speengebruik wordt bij de peutergroep niet meer gestimuleerd. 
Eventueel alleen indien nodig bij een slaapmoment. 
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Dit vanwege ontwikkeling van de mondmotoriek, 
het bevorderen van de groei van de tanden en de 
taal-spraakontwikkeling. We geven hiermee ook 
peuters de ruimte om emoties te uiten. 
De tijden dat kinderen slapen, wordt in overleg 
met ouders afgestemd.

Verjaardagen
Als een peuter jarig is vieren we natuurlijk feest op 
de groep. Er wordt een kroon gemaakt en de jarige 
is ook kind van de dag. We hebben een taart met 
kaarsjes  en we maken muziek met muziek- 
instrumenten. De kinderen mogen een traktatie uitdelen, 
die verzorgd wordt vanuit ‘t Rovertje. De ouders mogen ook 
op het feest komen. Het tijdstip van het feest zal dan in overleg 
met de pedagogisch medewerker zijn. Als een kind 4 jaar wordt en na 
de verjaardag naar school gaat, mag er iets uitgedeeld worden, wat de 
kinderen uit de groep mee naar huis nemen. Dit kan een eetbare traktatie zijn of 
een klein cadeautje.  Stem hiervoor gerust even af met de pedagogisch 
medewerker op de groep. Een kind dat afscheid neemt krijgt een map met 
knutselwerkjes mee die gemaakt zijn tijdens het hele verblijf op ’t Rovertje. Voor 
verjaardagen binnen het gezin (papa, mama, broertjes, zusjes) mogen de peuters 
een tekening maken voor de jarige. Geef dit graag tijdig aan ons door, zodat wij het 
in kunnen passen in ons activiteitenaanbod.

Vieringen
Net als bij de basisschool kennen wij ook onze vieringen. Wij vieren bijvoorbeeld 
Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, Sint Maarten, Carnaval etc. Waar mogelijk sluiten wij 
ook aan bij de activiteiten van Meander, bijvoorbeeld met de Kinderboekenweek. 
Onder andere via de nieuwsbrief van ’t Rovertje of via onze groep wordt u van dit 
alles op de hoogte gehouden.

Veiligheid en gezondheid
We doen er alles aan om een veilige en gezonde speelleergroep te zijn. We 
gebruiken daartoe in de dagelijkse praktijk bijvoorbeeld goedgekeurd meubilair, 
beveiligde stopcontacten en veiligheidsstrips bij de deuren. Daarnaast hanteren we 
protocollen en checklijsten. We overleggen met enige regelmaat over de actualiteit 
van onze protocollen, veiligheids- en gezondheidsvoorschriften en houden onze 
veiligheids- en gezondheidsvoorwaarden daarmee actueel. Eenmaal per jaar 
vullen we als speelleergroep een risico-inventarisatie in en pedagogisch 
medewerkers worden conform voorschriften bijgeschoold op het gebied van EHBO. 
De GGD Noord-Limburg controleert ons op de wettelijke kwaliteitseisen die aan de 
speelleergroep gesteld worden. Het meest recente inspectierapport van de GGD 
vindt u op www.rovertje.nl  



We willen u als ouder ook vragen om ons te helpen en door te geven wanneer uw 
zoon of dochter allergisch is voor bijvoorbeeld dieren of eten. Dan kunnen we daar 
rekening mee houden, bijvoorbeeld wanneer we naar de boerderij willen gaan. 
We willen u ook verzoeken om door te geven wanneer er iets veranderd is op het 
gebied van allergieën.

Wij spelen graag buiten en willen u daarom ook verzoeken om hiermee rekening te 
houden met de kleding. In de winter lekker warm en in de zomer koel en 
beschermend tegen de zon. We stellen het ook op prijs wanneer uw zoon of 
dochter ingesmeerd wordt tegen de zon. Voor jonge kinderen is een 
beschermingsfactor van minstens 20 met een UV bescherming aan te raden. 
Bij hoge temperatuur zullen wij de peuters ook extra drinken geven. 

Wanneer we bijvoorbeeld naar het bos gaan, zullen wij dit bij voorkeur vooraf en 
in ieder geval achteraf vertellen, zodat u rekening kunt houden met de kleding en 
kunt controleren op tekenbeten. 

Ziekte
Wij stellen het zeer op prijs als de pedagogisch medewerker direct ingelicht wordt 
wanneer in het gezin een besmettelijke ziekte heerst zoals bijvoorbeeld rode hond 
of krentenbaard. Wij informeren dan via een informatiefolder (vanzelfsprekend 
anoniem) de andere ouders. Indien uw peuter ziek is, adviseren wij u uw kind thuis 
te houden. We volgen de richtlijnen van de GGD m.b.t. infectieziekten en informeren 
u aan de hand van deze richtlijnen of uw kind wel of niet naar Ratjetoe kan komen. 
Indien uw kind ziek wordt gedurende de tijd dat hij/zij bij de speelleergroep is, 
wordt u gebeld met verzoek uw kind op te halen. Het is niet toegestaan uw kind 
met een koortsverlagend middel te brengen en wij dienen ook geen koortsverla-
gende middelen toe. 

Hoofdluis
Omdat het soms voorkomt dat peuters hoofdluis hebben, is het belangrijk hierop
te controleren. Mocht u ondanks alle goede zorgen en voorzorgsmaatregelen toch 
hoofdluis ontdekken, laat u ons dit dan a.u.b. weten.
We gebruiken geen luizencapes, maar u mag deze uiteraard wel zelf aanschaffen. 

Bereikbaarheid Ratjetoe
Tijdens openingstijden zijn we bereikbaar op mobiel nummer 06-40556866 
(groep Ratjetoe).
Wilt u de administratie spreken over facturen, plaatsing, de overeenkomst of een 
wijziging doorgeven, dan belt u met nummer 077-4746223 (kantoor).

Informatieboekje speelleergroep Ratjetoe 2022 - 2023
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SPEELLEERGROEP RATJETOE EN BASISSCHOLEN
Speelleergroep Ratjetoe is gehuisvest in Multifunctioneel Centrum “de Meander”. 
Maar dit hoeft niet te betekenen dat uw kind automatisch naar basisschool de 
Meander doorstroomt. U kunt ook gerust kiezen voor een andere school die 
aansluit bij uw wensen en verwachtingen. 
Het contact met de scholen is erop gericht om uw peuter een goede start in groep 1 
te laten maken. Dit doen we samen en in overleg met u als ouders.
In de maand januari houden alle basisscholen in Reuver informatiedagen en 
kunnen leerlingen worden ingeschreven. We vinden het fijn als u ons dan laat 
weten voor welke school u heeft gekozen. Ook kunt u rond die tijd uw peuter al 
aanmelden voor naschoolse opvang als u daar gebruik van wil maken. 
Deze dienst bieden we ook aan bij ‘t Rovertje op diverse locaties.
De ouders van kinderen die op een basisschool ingeschreven dienen te worden, 
ontvangen vooraf een informatiepakket van de gemeente Beesel.

Het is belangrijk te zorgen voor een tijdige afstemming in de doorgaande lijn tussen 
kinderopvang en basisschool. Als er rond de leeftijd van drie jaar signalen of 
zorgen zijn over de ontwikkeling van het kind vragen we vanuit de kinderopvang 
toestemming aan de ouders om contact op te mogen nemen met de intern 
begeleider of teamleider van de basisschool waar het kind is aangemeld. Door de 
informatie te delen met de basisschool is deze in staat in te schatten of zij de juiste 
vorm van onderwijs, hulp en begeleiding kunnen bieden.
Ongeveer 4 tot 6 weken voor de plaatsing in de basisschool maakt de mentor van 
het kind in de kinderopvang een eindoverdracht en bespreekt deze met de 
ouders. In de eindoverdracht staat de ontwikkeling van het kind beschreven en 
welke ondersteuning of begeleiding het kind in de ontwikkeling mogelijk gekregen 
heeft. De ouders wordt om toestemming gevraagd de informatie van de 
eindoverdracht met de basisschool te delen. 
Wilt u nadere informatie over de overstap naar de basisschool, dan kunt u altijd 
met de basisschool contact opnemen.

OUDERBELEID
Wij onderhouden graag goed contact met alle ouders. Binnen de openingstijden 
van onze groep is er echter niet altijd voldoende tijd om zaken uitgebreid door te 
spreken. U kunt daarom altijd met de pedagogisch medewerker een afspraak 
maken. Het kan natuurlijk ook zijn dat de pedagogisch medewerker behoefte heeft 
aan afstemming met de ouders. Ze zal dan contact met u opnemen. 
Rond de 3e verjaardag van het kind worden de ouders uitgenodigd door de mentor 
voor een gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de ontwikkeling van het kind 
op de groep. Als het kind 4 jaar wordt, maakt de mentor een overdrachtsformulier 
voor de basisschool. Dit wordt met de ouders besproken en gaat na goedkeuring 
van de ouders naar de leerkracht van de school waar het kind geplaatst wordt.
Eén keer per jaar organiseren wij een activiteit met en voor de ouders zoals bijv. 
samen knutselen voor de kerst of een picknick.
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Nieuws uit de groep
Bij ieder nieuw thema krijgen de ouders een nieuwsbrief met daarin vermeld hoe 
we het thema gaan invullen op de groep. Bijvoorbeeld een omschrijving van de 
woorden die aan bod komen en welke activiteiten daarbij horen. Ook vragen we wel 
eens aan ouders om spullen van thuis mee te geven die we bij het thema kunnen 
gebruiken. 
We vinden het belangrijk om in contact te blijven met de ouders. We sturen 
geregeld een foto of filmpje naar ouders zodat u kunt zien wat uw kind op een dag 
bij ons doet. 

In de gang boven de kapstok hangt een white-bord waar we noteren wat we 
hebben gedaan die dag en op de gang en op de groep hangen werkjes van de 
kinderen.

We hebben ook een besloten Facebookpagina voor ouders van kinderen die bij 
Ratjetoe zijn. Hier posten we af en toe wat informatie of activiteiten.

Thema-, informatieavonden en oudercontacten
Informatie over onze speelleergroep is te lezen op de website van het 
kindercentrum of ontvangt u via een brief of is te lezen in de nieuwsbrief van ’t 
Rovertje die via de mail verspreid wordt.  Daarnaast organiseren wij regelmatig 
thema- of contactavonden voor ouders. Mogelijke onderwerpen zijn:

• informatie over onze speelleergroep;
• onderwerpen over de opvoeding in het algemeen en in het bijzonder de 
 ontwikkeling bij peuters.

Oudercommissie
Binnen kindercentrum ’t Rovertje is een oudercommissie actief. Wilt u meedenken 
en praten in de oudercommissie? De oudercommissie is van grote waarde als het 
gaat om namens ouders invloed uit te oefenen en een stem te hebben in aspecten 
van de speelleergroep. De oudercommissie denkt mee namens ouders, in het 
belang van ouders en draagt op die manier bij aan de kwaliteit binnen de  
speelleergroep. 
Eén van de belangrijkste taken van een oudercommissie is het uitoefenen van het 
wettelijke adviesrecht. Adviesrecht over het pedagogisch beleid dat wordt 
uitgevoerd, voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemene beleid 
op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid. Ook heeft de 
oudercommissie een adviserende rol aangaande openingstijden, het aanbod van 
voorschoolse educatie, de manier waarop de klachtenregeling is georganiseerd en 
wijzigingen in de uurprijs. 
Daarnaast kan de oudercommissie gevraagd worden om te ondersteunen in het 
organiseren van activiteiten. De oudercommissie vergadert minimaal twee keer per 
jaar en bestaat uit minimaal drie leden. 

Heeft u interesse om deel te nemen aan de oudercommissie? Dan kunt u zich 
aanmelden bij de oudercommissie. Per e-mail is de OC te bereiken op 
ocrovertje@gmail.com.
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OUDERBIJDRAGE EN VERZEKERING
Betaling ouderbijdrage
De Wet- en Regelgeving Kinderopvang is van toepassing op de speelleergroepen. 
Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden heeft u recht op 
kinderopvangtoeslag of recht op een door de gemeente gesubsidieerde plaats. 
In onderstaande rubrieken kunt u lezen wat dit voor u betekent. Heeft u vragen 
over deze regelingen, dan vragen wij u rechtstreeks contact op te nemen met de 
administratie van ’t Rovertje op tel : 077-4746223. Zij helpen u graag met alle 
vragen. 

Recht op kinderopvangtoeslag
Bent u alleenstaand en werkt u, werkt u beiden of bent u bezig met een studie? 
Dan heeft u in de meeste gevallen recht op kinderopvangtoeslag. Meer informatie 
over de voorwaarden kunt u vinden op de website van de Belastingdienst onder de 
rubriek Kinderopvangtoeslag. 
De uurprijs voor 2023 is €9,71. Op onze website www.rovertje.nl staat een 
rekentool waarmee u aan de hand van uw inkomensgegevens uw netto eigen 
bijdrage kunt berekenen. Elk najaar worden de prijzen voor het volgende 
kalenderjaar bepaald. De oudercommissie wordt hierbij betrokken. 

U sluit een contract af met St. Kindercentrum ’t Rovertje. De gegevens in dit 
contract heeft u nodig om de kinderopvangtoeslag aan te vragen bij de 
Belastingdienst. Belangrijk is om de aanvraag per direct na ontvangst van het 
contract in te dienen evenals toekomstige wijzigingen direct door te geven. 
Afhankelijk van de door u ingevoerde gegevens ontvangt u vervolgens maandelijks 
de kinderopvangtoeslag op uw rekening. 
St. Kindercentrum ’t Rovertje factureert via automatische incasso maandelijks op 
de 1e van de maand het bedrag dat op uw maandelijkse factuur staat. 
We incasseren het gemiddelde van 12 maanden, zodat alle kalendermaanden 
hetzelfde bedrag geïncasseerd wordt, ongeacht vakanties e.d. 
Voor betaling gelden de onderstaande regels:
Betaling via automatische incasso;
Is er na 14 dagen niet betaald, dan zal de financiële administratie van Stichting 
Kindercentrum ‘t Rovertje u vragen tot betaling over te gaan. Indien u niet tot 
betaling overgaat, worden extra kosten in rekening gebracht bij de tweede 
aanmaning. Indien wederom niet tot betaling wordt overgegaan wordt een 
incassobureau ingeschakeld en kan niet betalen gevolgen hebben voor de 
plaatsing van uw peuter.

Ouderbijdrage voor gezinnen welke geen recht hebben op kinderopvangtoeslag
Indien u eenverdiener of werkzoekend bent, heeft u geen recht op kinderopvang-
toeslag. Uitzondering is wanneer u recht had op kinderopvangtoeslag en werkloos 
wordt, dan behoudt u tot 3 maanden na ontslag recht op de kinderopvangtoeslag.

Voor bovengenoemde doelgroep voorziet de gemeente in gesubsidieerde 
peuterplaatsen. Ouders betalen een eigen bijdrage van €1,59 per uur (prijs 2023). 
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Bij twee dagdelen bij speelleergroep de Boemeltrein betalen ouders op jaarbasis 
320 uur gedeeld door 12 maanden per maand €42,40 (prijs 2023). 
De schoolvakanties zijn hier uiteraard niet in meegerekend.

Betaling geschiedt via automatische incasso. U ontvangt bij uw overeenkomst 
hiervoor een machtigingsformulier.
Indien niet tot betaling kan worden overgegaan zal de administratie u een 
herinnering sturen. Bij een tweede aanmaning worden administratiekosten in 
rekening gebracht. Gaat u na een tweede herinnering niet over tot betaling, zijn wij 
genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. 
Indien uit uw inschrijving blijkt dat u in aanmerking komt voor een gesubsidieerde 
plek vragen wij u om een “verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag” in te 
vullen met daarbij gevoegd het “inkomensverklaring-IB 60 formulier. Dit formulier 
kunt u gratis opvragen via de Belastingtelefoon bereikbaar via 0800-0543. 
Hiervoor dient u uw burgerservicenummer bij de hand te houden. 

Om de juistheid van de ingevulde gegevens te toetsen zal de gemeente regelmatig 
steekproeven doen. Geef daarom wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden 
op het gebied van werk en/of studie zo snel mogelijk aan ons door zodat de juiste 
regeling wordt toegepast. 

Minimum inkomen 
Indien u een minimuminkomen heeft (max 110% van de bijstandsnorm) of een 
re-integratietraject volgt, kunt u een aanvraag doen bij de gemeente voor 
vergoeding van de eigen bijdrage. Ook als u financiële problemen heeft kunt u bij de 
gemeente een verzoek indienen. De gemeente beoordeelt of ouders in aanmerking 
komen voor de vergoeding van de eigen bijdrage. 

VVE-indicatie en eigen bijdrage 

1. VVE-indicatie en recht op kinderopvangtoeslag
Heeft u recht op kinderopvangtoeslag en maakt uw kind 16 uur per week gebruik 
van het VVE-aanbod? Dan geldt dat u 8 uren op contract krijgt waarvoor u 
kinderopvangtoeslag ontvangt. 
De overige uren worden gesubsidieerd door de gemeente en voor deze uren 
hoeven ouders slechts de minimale ouderbijdrage per uur te betalen (in 2023 €0,36 
per uur).  De eigen maandelijkse bijdrage wordt via de automatische incasso van uw 
rekening afgeboekt. 

2. VVE-indicatie en geen recht op kinderopvangtoeslag 
Indien u niet werkt of studeert en geen recht op kinderopvangtoeslag heeft, betaalt 
u voor de afgenomen VVE-dagdelen en uren een eigen bijdrage van €0,36 cent per 
uur (prijs 2023). U machtigt St. KC ’t Rovertje om de eigen bijdrage in 12 maanden te 
incasseren via automatische incasso. Uw kind dient minimaal drie dagdelen gebruik 
te maken van het aanbod. 
De gemeente subsidieert deze VVE-plaatsen. Kinderen met een VVE-indicatie 
mogen 16 uur per week VVE-aanbod ontvangen. 
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Verzekering
St. Kindercentrum ‘t Rovertje heeft een collectieve WA- en ongevallenverzekering. 
Deze geldt ook voor eventuele uitstapjes die met de peuters worden gemaakt. 
KC ‘t Rovertje is niet aansprakelijk voor schade door diefstal of vermissing van geld, 
kledingstukken of andere goederen.
De aansprakelijkheid voor uw kind start na binnenkomst en eindigt als wij uw kind 
aan u hebben overgedragen.  
Mocht er met één van de kinderen iets gebeuren, nemen wij contact op met de
ouders/verzorgers die dan zelf eventueel naar de huisarts kunnen gaan. 
Kunnen wij u op dat moment niet bereiken en vinden wij het toch nodig om een 
arts in te schakelen, dan is St. kindercentrum ’t Rovertje niet voor eventuele kosten 
aansprakelijk.
Elk dagdeel is er minimaal één vaste beroepskracht aanwezig die in het bezit is van 
een geldig EHBO-diploma en/of BHV-diploma (bedrijfshulpverlening).

VRAGEN, OPMERKINGEN OF KLACHTEN
Heeft u vragen, mededelingen of opmerkingen, dan nodigen wij u van harte uit om 
contact met ons op te nemen.

Klachtenprocedure
Wanneer u het ergens niet mee eens bent, kunt u dit natuurlijk bespreken met de 
pedagogisch medewerker. Op het moment dat u een klacht heeft en er niet samen 
uitkomt, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. St. Kindercentrum ’t Rovertje 
heeft een interne klachtenregeling om klachten te behandelen. 
Ook is het kindercentrum aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie 
Kinderopvang.  
Op www.rovertje.nl staat onder het kopje ‘downloads’ het klachtenreglement en een
klachtenformulier. U kunt het formulier invullen en het opsturen naar of afgeven bij 
het hoofdkantoor van KC ’t Rovertje in de Meander aan de St. Jozefweg 30, 5953 JN in 
Reuver. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op en proberen dan het 
probleem zo goed mogelijk op te lossen.

CONTACTGEGEVENS
Dagopvang-speelleergroep Ratjetoe
Bezoekadres:
St. Jozefweg 30 
5953 JN Reuver 
Tel: 06-40346714 (ma t/m vr van 7.30 – 18.00 uur bereikbaar) 
Tel: 077-4746223
LRK-nummer: 597259641

Pedagogisch medewerkers:
Elly Geerlings egeerlings@rovertje.nl
Debbie Peters  dpeters@rovertje.nl
Yvonne Rijs yrijs@rovertje.nl
Resie op het Veld  rophetveld@rovertje.nl
Isabelle van Lipzig ivlipzig@rovertje.nl
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Openingstijden
maandag 7.30 – 18.00 uur
dinsdag 7.30 – 18.00 uur
woensdag 7.30 – 18.00 uur
donderdag 7.30 – 18.00 uur
vrijdag 7.30 – 18.00 uur

Elke dag vervroegde opvang mogelijk vanaf 6.30 uur

Stichting Kindercentrum ’t Rovertje
Sint Jozefweg 30
5953 JN Reuver

Tel: 077 - 474 6223
info@rovertje.nl
www.rovertje.nl

Manager team VVE/pedagogisch medewerkers
José Heuts
E-mail: j.heuts@rovertje.nl  
Telefoon:  077-4746223
Werkzaam:  dinsdag en donderdag elke week en vrijdag in oneven weken

Administratie / overeenkomsten en contracten
Christel van den Ham 
E-mail:  cvandenham@rovertje.nl
Telefoon:  077-4746223
Werkzaam:  maandag, woensdag en donderdagochtend

Administratie financieel
Hans Wiggers
E-mail:  hwiggers@rovertje.nl
Werkzaam:  woensdagmiddag  18

Directeur
Katinka Felten
E-mail:  kfelten@rovertje.nl
Werkzaam:  maandag t/m vrijdag 

Staffunctionaris Pedagogisch beleid en kwaliteit
Alice Schrömpges 
E-mail:  aschrompges@rovertje.nl
Werkzaam:  maandagochtend, dinsdag, donderdagochtend en vrijdag  
 wisselend de ochtend en middag.


