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Kinderopvang 2Samen biedt Voorschoolse Educatie (VE)
aan op een aantal locaties met peuteropvang en dagopvang.
Met VE is er extra aandacht voor de taal- en sociaal emotionele
ontwikkeling van kinderen. Kinderen worden zo goed mogelijk
voorbereid op de basisschool, zodat zij gelijke onderwijskansen
krijgen. Wij starten het VE programma voor peuters vanaf 2 jaar.

De pedagogisch medewerkers bieden regelmatig leuke en leerzame
spelactiviteiten spelenderwijs aan. Er zijn activiteiten voor de grote
groep, kleine groepjes en voor individuele kinderen, aangepast
aan de leeftijd en de ontwikkelingsfase van het kind. In de activiteit
speelt, praat en leest Puk mee. Puk kan ook troost bieden en
mag bij de kinderen logeren.

Samenwerken met u
Extra aandacht voor de ontwikkeling
Kinderen krijgen met het VE-programma de kans zich op alle gebieden
te ontwikkelen. Wij hebben in het bijzonder aandacht voor:
• spraak- en taalontwikkeling
• sociaal-emotionele ontwikkeling
• motorische ontwikkeling
• zintuigelijke ontwikkeling
De kinderen mogen 16 uur per week komen. Voor de peuteropvang zijn dit
vier of vijf ochtenden of middagen. Deze uren zijn nodig zodat de kinderen alle
onderdelen van het programma kunnen volgen.

Uk & Puk
Wij werken met Uk & Puk als erkend VE-programma.
Puk is een vriendje van de kinderen. Zij spelen,
ontdekken en bewegen met Puk.
Zo ontwikkelen kinderen zich op een speelse manier.
Uk & Puk werkt met thema’s die aansluiten
bij de belevingswereld van jonge kinderen.
Voorbeelden zijn:
• Dit ben ik!
• Eet smakelijk!
• Reuzen en kabouters
• Knuffels
• Ik en mijn familie
• Oef, wat warm!

Om uw kind zo goed mogelijk te
ondersteunen, trekken we graag samen
met u op. Zo hebben we bijvoorbeeld
contact met u over hoe het bij ons gaat
met uw kind en vragen wij u hoe het thuis
gaat met uw kind.
Ook delen wij met u wat wij doen met
de kinderen, zodat we onze werelden met
elkaar kunnen verbinden.

VE-locaties
Wij hebben meerdere locaties (peuteropvang en
kinderdagverblijven), die het VE-programma uitvoeren.
U vindt ons in verschillende wijken van Den Haag.
Voor de exacte locaties kunt u kijken op onze website:
www.2samen.nl/ve

Meer informatie en inschrijven
Wilt u meer informatie over het VE-programma Uk & Puk, voor peuters,
dan kunt u kijken op onze website www.2samen.nl/ve.
Daar kunt u ook uw kind online inschrijven.
U kunt als u nog vragen heeft uiteraard ook contact opnemen
met onze afdeling Planning & Advies via telefoon: 070-3385500
of via e-mail: planning@2samen.nl.
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