Delft, 30 juni 2020

Beste ouders/verzorgers,
Wij zijn blij u te kunnen vertellen dat wij na de zomervakantie daadwerkelijk kunnen starten met
zowel de peuteropvang als de buitenschoolse opvang op de school van uw kind(eren) De Regenboog.
U en uw kind(eren) zijn van harte welkom!

Start peuteropvang De Regenboog
Vanaf 1 oktober 2020 zijn de peuters vanaf 2 jaar welkom op onze peuteropvang. De opvang vindt
plaats in het lokaal direct rechts naast de ingang van de kleutergroepen van de Regenboog. De
komende tijd zal dit lokaal worden ingericht voor de peuters met passende meubels en speelgoed.
Op de peuteropvang leren peuters spelenderwijs. Ze ontwikkelen allerlei vaardigheden door te spelen
met andere peuters. Ze leren samenwerken, samen spelen, delen en op hun beurt wachten. Ook leren
ze gericht en geconcentreerd taken uit te voeren die passen bij hun leeftijd. De peuters hebben een
leuke ochtend bij ons, ze knutselen, zingen, puzzelen en spelen lekker buiten.
Een ochtend bij peutercentrum De Regenboog heeft een vaste indeling. Er wordt gestart met een
spelinloop waarbij uw kind zelf iets mag kiezen om mee te spelen. Als de ouders weg zijn, starten de
activiteiten, soms met alle kinderen, soms in klein groepjes. Op sommige momenten begeleiden de
medewerkers de kinderen bij hun spel, op andere momenten kunnen ze vrij spelen. Aan het eind van
de ochtend kunt u uw kind weer komen ophalen en krijgt u van de medewerkers informatie over de
ochtend van uw kind.
De peuteropvang is tijdens schoolweken 5 ochtenden per week geopend van 8.30 – 11.45 uur.
Indien u werkt en inkomen heeft vanuit werk, kunt u gebruik maken van de Kinderopvangtoeslag. In
de situatie dat u geen inkomen heeft vanuit werk, maar een uitkering, heeft u recht op de
inkomensafhankelijke toeslag van de Gemeente. Uw peuter mag dan 3 ochtenden naar de
peuteropvang komen.
Als u van het CJG (consultatiebureau) extra speel/leertijd (VVE verklaring) heeft gekregen voor uw
peuter, dan heeft u recht op 2 extra gratis ochtenden vanaf het moment dat uw peuter 2,5 jaar is. Uw
kind komt dan vijf ochtenden per week.
Heeft u interesse in de peuteropvang De Regenboog, bezoek dan onze site www.kinderspeelzaal.nl.
Onder het kopje Delft ziet u meer informatie over de peuteropvang De Regenboog. Ook kunt u daar
de tarieven vinden en het inschrijfformulier. U kunt mailen voor meer informatie of om een
rondleiding aan te vragen via directie@rkbsderegenboog.nl

Start buitenschoolse opvang De Regenboog
Voor de kinderen van de Regenboog is het mogelijk om vanaf de eerste schooldag na de
zomervakantie naar de buitenschoolse opvang De Regenboog te komen. Voor de kinderen en voor u
natuurlijk heerlijk dat zij binnen de muren van de eigen school blijven.
De kinderen zijn welkom op de voorschoolse opvang van 7.00 – 8.30 uur. De pedagogisch
medewerker zorgt voor een leuke, korte activiteit voor de kinderen naar school gaan. Ze kunnen ook
eventueel nog wat eten en drinken. De kinderen worden door ons naar hun klaslokaal gebracht zodra
de school begint.
Na schooltijd komen de kinderen naar het BSO-lokaal, het lokaal rechts naast de kleuteringang. Het
lokaal wordt ’s ochtends gebruikt door de peuteropvang en is ’s middags klaar voor de BSO kinderen.
Eerst is er tijd voor wat eten en drinken bij de vaste pedagogisch medewerker en kunnen de kinderen
hun verhaal kwijt over de dag. Er wordt dan ook uitgelegd welke activiteiten gepland staan voor de
middag.
De kinderen mogen zelf kiezen wat zij willen doen. Er is altijd ruimte voor buitenspelen, want na
schooltijd is bewegen en buiten zijn voor alle kinderen fijn. De pedagogisch medewerkers zorgen voor
een leuke activiteit en de kinderen kunnen ook kiezen uit divers speelgoed en spellen.
In de vakanties en op studiedagen is de buitenschoolse opvang geopend, behalve in de week na
kerst. Voor elke vakantie wordt een actief en gevarieerd activiteitenprogramma gemaakt, waar ook
uitstapjes onderdeel van zijn.
De buitenschoolse opvang is 51 weken per jaar geopend voor schooltijd en na schooltijd tot 18.30
uur. In de vakanties zijn wij geopend van 7.30-18.30 uur. Wij hanteren een uurtarief van 7,20 euro,
een scherp tarief voor een hoge kwaliteit.
Heeft u interesse in BSO de Regenboog, bezoek dan onze site www.kinderspeelzaal.nl. Onder het
kopje Delft ziet u meer informatie over de BSO De Regenboog. Ook kunt u daar de tarieven vinden en
het inschrijfformulier.
Wij zouden het leuk vinden om u en uw kind binnenkort op onze peuteropvang en/of BSO te
ontmoeten!
Met vriendelijke groet,
Kim van Ulzen
Bestuurder Stichting Kinderspeelzaal

