
Beste ouders(s) en/of verzorger(s), 

In de notulen van de algemene ledenvergadering heeft u gelezen dat de overheid heeft besloten dat 
de peuteruren worden uitgebreid naar 8 uur per schoolweek voor reguliere peuters en naar 20 uur 
voor VVE-peuters. Dit gaan we handhaven vanaf 01-01-2020. De gemeente Zaltbommel heeft 
besloten dat zij een aanbod van 16 uur verplichten en niet van 20 uur zoals de overheid verplicht.  

Dit betekend voor onze peuterspeelzaal dat we per 1 januari 2020 voor de reguliere peuters 8 uur 
gaan aanbieden en voor de VVE 16 uur. Hierdoor worden de openingstijden verruimd:  

Ochtend: inloop 8.15-8.45 en ophalen 11.45-12.15 
Middag: inloop 12.30-13.00 en ophalen 16.00-16.30 
 
Peuters met een VVE-indicatie zijn vanaf 2 jaar welkom, ze kunnen dan kiezen voor 2, 3 of 4 
dagdelen. Vanaf 2,5 jaar zijn 4 dagdelen verplicht. Dit wordt afgestemd met ouders. Voor de VVE 
geldt 4 dagdelen halen is 2 dagdelen betalen. 

Het aanbod voor de reguliere en VVE-peuters blijft hetzelfde, wij blijven met de methode Uk en Puk 
werken voor alle peuters. In het programma van de VVE-peuters zal meer herhaling plaats vinden. 
Net zoals nu blijven 2 dagdelen voor alle peuters een gemengde groep (VVE en Regulier) 

Na wat rekenwerk en puzzelen, met daarbij het streven om zo min mogelijk peuters en groepen te 
verschuiven, zijn wij tot het besluit gekomen dat alle groepen blijven bestaan tot aan de 
zomervakantie. In de Pino-groep hebben we maximaal 8 peuters, deze groep gaan we afbouwen, tot 
die tijd komen daar 8 VVE-peuters bij. Welke peuters dat zijn ziet u in onderstaand schema:  

In een schema ziet dat er zo uit: 
 

 
 

Maandag Dinsdag Woensdag  Donderdag Vrijdag 

Ochtend Koekiemonsters 
8 regulier 
8 VVE 

Pino’s 
8 regulier 
8 VVE 
Koekiemonsters 

16 VVE 
Koekiemonsters 
en Tommies 

Tommies 
8 regulier 
8 VVE 

Pino’s 
8 regulier 
8 VVE 
Tommies 

Middag Tommies 
8 regulier 
8 VVE 

  Koekiemonsters 
8 regulier 
8 VVE 

 

 
Koekiemonsters komen op:  
Regulier: maandagochtend en donderdagmiddag 
VVE: maandagochtend, dinsdagochtend, woensdagochtend en donderdagmiddag 
 
Tommies komen op: 
Regulier: maandagmiddag en donderdagmorgen 
VVE: maandagmiddag, woensdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend 
 
Pino’s komen op: 
Regulier: dinsdagochtend en vrijdagochtend 
VVE: dinsdagochtend, woensdagochtend, vrijdagochtend en maandagmiddag of donderdagmiddag 
 
Mocht u nog vragen hebben over deze indeling dan vernemen wij dat graag. 
 
Met vriendelijk groet, 
Dinni van Hemert en Jacqueline Hoogendoorn 


