Voor- en
vroegschoolse educatie

VVE

Voor extra stimulering van de ontwikkeling
werken wij bij een aantal locaties van
Kinderopvang 2Samen met een voor- en
vroegschools educatieprogramma (VVE).
VVE houdt in dat kinderen op jonge leeftijd
meedoen aan een educatief programma dat de
kansen op een gelijke start op de basisschool
vergroot.
De programma’s beginnen in een peutergroep
(voorschool) en kunnen doorlopen tot in de
kleuterklas van de basisschool (vroegschool).
Deze programma’s worden mede mogelijk
gemaakt door subsidie vanuit de gemeente.

Voorschoolprogramma
Ons VVE-programma Uk & Puk legt de basis
voor een succesvolle start in het basisonderwijs.
Uk & Puk is speciaal voor de voorschoolse
educatie van peuters (2½ tot 4-jarigen).
Het programma werkt met thema’s die voor
kinderen herkenbaar zijn in hun dagelijks leven.
Elke zes weken hebben we een nieuw thema,
bijvoorbeeld: ‘Eet smakelijk!’ of ‘Ik en mijn
familie’. Het programma van elk thema bevat
spelactiviteiten voor groepjes of individuele
kinderen. Centraal staat de pop ‘Puk’, dat is een
vriendje van de kinderen. Puk speelt mee, praat,
leest mee in prentenboeken, troost en
mag logeren bij de kinderen.

Extra aandacht voor
de ontwikkeling
In ons VVE-programma krijgen de kinderen de
kans zich op vrijwel alle gebieden te ontwikkelen.
Wij hebben in het bijzonder aandacht voor:

• Taalontwikkeling
Door voorlezen, het spelen van spellen,
liedjes zingen en het gebruik van diverse
ontwikkelingsmaterialen, stimuleren we actief
het taalgebruik en uitbreiding van de woordenschat. Herhaling zorgt ervoor dat kinderen
de taal sneller onder de knie krijgen.

• Sociale ontwikkeling
In de peutergroep leren kinderen van elkaar en
met elkaar. Sociale vaardigheden als aardig zijn,
samen spelen en ervaringen delen komen aan
bod in een omgeving waar elk kind zich iedere
dag veilig en prettig kan voelen.

• Rekenontwikkeling
Kinderen doen ervaringen op met begrippen als
‘groot’ en ‘klein’. Ook hebben we spelenderwijs
aandacht voor meten en ruimtelijk inzicht.

Rol van u als ouder
Uw kind ontwikkelt zich nog beter als u ook
thuis actief werkt aan het stimuleren van zijn/haar
ontwikkeling. We hechten daarom veel waarde
aan een hoge ouderbetrokkenheid. U kunt op de
volgende manieren bijdragen:
• Thuis activiteiten doen in het thema, vraag
de medewerkers gerust om tips. Puk kan als
onderdeel hiervan bij u thuis logeren.
• Foto’s van uw gezin delen met de medewerkers,
dan krijgt de foto een plek op de familiemuur.
• Materiaal meebrengen van huis dat aansluit op
het thema.
• Samen met uw kind deelnemen aan de ouderkind-activiteiten van de peutergroep.
• Ouderavonden bezoeken.
• Met de medewerkers in gesprek gaan over de
ontwikkeling van uw kind, bijvoorbeeld tijdens
het brengen en halen.
• Meedenken over de kinderopvang van uw kind
als lid van een oudercommissie.

Openingstijden
In onze peuteropvang zijn kinderen die het
VVE-programma volgen minimaal vier dagdelen
(ochtenden of middagen) per week aanwezig.
In kinderdagverblijven met een VVE-programma
wordt dit elke dag aangeboden.

Meer informatie en inschrijven
Voor meer informatie over ons VVE-programma voor
peuters kunt u kijken op 2samen.nl. Daar kunt u
inzien op welke locaties wij VVE aanbieden en kunt u
zich online inschrijven.
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U kunt als u nog vragen hebt ook contact opnemen
met de afdeling Planning & Advies
via 070-3385500 of planning@2samen.nl.
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