
Spelenderwijs leren
Peuteropvang en vve-peuterspeelzaal 

Wie zijn wij?
FloreoKids is een maatschappelijk betrokken  
kinder opvangorganisatie, in 1967 gestart als SKL  
met een peuterspeelzaal. Nu biedt FloreoKids 
kinderopvang in de vorm van vve-peuterspeelzalen, 
peuter opvang, kinderdagverblijven en buitenschoolse 
opvang.

FloreoKids biedt ruimte waar kinderen zichzelf kunnen 
zijn en zich kunnen ontwikkelen. Begeleid door 
deskundige medewerkers. Daar zit onze toegevoegde 
waarde. Ons zorgvuldig ontwikkelde pedagogisch 
beleid biedt hiervoor een stevige basis. Hierin komt tot 
uitdrukking hoe wij met kinderen omgaan en waarom 
wij dat zo doen. 

Wat is peuteropvang en  
vve-peuterspeelzaal?
Peuteropvang en de peuterspeelzaal voor ‘Voor- en 
Vroegschoolse Educatie’ is voor kinderen tussen de 
twee en vier jaar. De kinderen:
•	 leren er andere kinderen kennen;
•	 ontdekken nieuw spelmateriaal;
•	 worden in hun (taal)ontwikkeling gestimuleerd. 

Peuteropvang is een vorm van halve dagopvang en 
valt onder de Wet Kinderopvang. De vve-peuter-
speel zaal wordt gesubsidieerd door de overheid en 
is bedoeld voor kinderen met een taal- of spraak-
achterstand. 
We werken er met het vve-programma Puk & Ko. Een 
educatief programma met veel aandacht voor 

taalontwikkeling, om zodoende een goede start te 
maken op de basisschool. Kijk voor de voorwaarden 
op www.floreokids.nl 

Hoeveel dagen kan mijn kind komen?
Om het programma Puk & Ko goed in te kunnen 
vullen, kunt u uw kind op de vve-peuterspeelzaal 
alleen voor minimaal twee ochtenden per week 
inschrijven. Op de peuteropvang bent u vrij in uw 
keuze voor het aantal ochtenden. 
 

Puk & Ko en Uk & Puk
Puk & Ko op de vve-peuterspeelzaal richt zich op de 
brede ontwikkeling van peuters. Taalontwikkeling staat 
daarbij voorop: spreken, luisteren en uitbreiding van 
de woordenschat. Daarnaast is er in Puk & Ko 
aandacht voor sociaal communicatieve vaardigheden 
en een eerste oriëntatie op rekenen.

Uk & Puk is een onderdeel van Puk 
& Ko. Op onze kinderdagverblijven 
en op de peuteropvang gebruiken 
we Uk & Puk als aanvulling op de 
activiteiten. De activiteiten van Uk  
& Puk zijn georganiseerd rondom 
thema’s. De knuffel Puk staat hierbij centraal.

Hoe zien de groepen eruit?
Op de peuteropvang en op de peuterspeelzaal bestaat 
de groep uit maximaal 16 kinderen. Bij beide opvang-
vormen zijn twee gediplomeerde mede werkers 
aanwezig. Zij krijgen regelmatig hulp van vaste stagiaires. 



Activiteiten
We doen spelletjes, zingen samen, knutselen en 
houden kringgesprekken. Er is voldoende ruimte om 
vrij te spelen, zowel binnen als buiten. 

Hoe ontwikkelt uw kind zich?
Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen zich prettig 
voelen op de opvang en zich goed ontwikkelen. 
Daarom observeert een pedagogisch medewerker de 
kinderen minimaal één keer per jaar. Het resultaat 
vertellen wij u in een 10 minutengesprekje.  

Openingstijden
De peuteropvang en vve-peuterspeelzaal zijn open 
tussen 8.00/8.45 - 11.45/13.00 uur. Dit verschilt per 
locatie. Op de locatie voor peuteropvang tot 13.00 uur 
krijgen de kinderen ook een lunch aangeboden. 
De vve-peuter speelzaal is gesloten tijdens de 
schoolvakanties. Op de peuteropvang kunt u kiezen 
voor een contract van 40 of van 52 weken per jaar. 

Ouderportaal
FloreoKids beschikt over een digitaal ouderportaal. 
Hierin kunt u foto’s van uw kind bekijken die op de 
groep gemaakt worden. Vaak staan er al foto’s op 
vóórdat u uw kind komt halen, die u heel gemakkelijk 
kunt zien via een app op uw smartphone. 
Ook kunt u berichten versturen en ontvangt u 
nieuwtjes van de locatie en organisatie. Heeft u een 
keer een extra dag nodig of wilt u een dagje ruilen? 
U regelt het eenvoudig in de app. 

Regels en procedures zorgen voor duidelijkheid
Kinderen die ziek zijn kunnen andere kinderen 
besmetten en hebben extra aandacht nodig. Als uw 
kind ziek wordt op de peuteropvang of peuterspeel-
zaal, dan vragen wij u uw kind op te halen. Dit en 
andere afspraken leest u terug in onze huisregels en 
procedures op onze website. 

Plaatsing 
Een maand voordat uw kind bij ons komt, plannen we 
een kennismakingsgesprek met u op locatie. We 
maken dan ook afspraken over de wenperiode die 
ingaat vanaf de startdatum van de opvang. 

Wilt u meer informatie?
Kijk op www.floreokids.nl voor meer informatie over 
onze tarieven voor peuteropvang en de vve-peuter-
speelzaal. Voor peuteropvang krijgt u kinderopvang-
toeslag. Hoeveel u krijgt, hangt af van uw inkomen. 
Ook moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor 
de peuterspeelzaal betaalt u een vast bedrag per maand. 

Krijgt u toeslag voor de peuteropvang? 
Kijk het na op www.toeslagen.nl Wij helpen u graag 
met het berekenen van uw persoonlijke kosten. 

Op onze website vindt u ook meer informatie over 
onze verschillende locaties. Uiteraard bent u van harte 
welkom een kijkje te nemen. U maakt hiervoor een 
afspraak via 071 - 581 7777. U kunt ons ook mailen op 
info@floreokids.nl

Inschrijven
U kunt zich inschrijven via onze website of u maakt 
gebruik van ons inschrijfformulier in het 
informatiepakket. 

FloreoKids
Van Diepeningenlaan 110F 
Postbus 9
2350 AA  Leiderdorp
T 071 - 581 77 77
E info@floreokids.nl
www.floreokids.nl 
KvK Rijnland 41165967
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Een extra dag of een dagje ruilen? Dat kan in afstemming met de groep.

Puk & Ko geeft de kinderen een goede start!
De ontwikkeling van uw kind staat centraal.


