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PeuterTijd op
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per 17 mei 2021

delta-onderwijs

delta
Een ruimer aanbod van voorschoolse
educatie is beter voor de ontwikkeling
van kinderen in de aanloop naar het
basisonderwijs.
De Nederlandse overheid en de gemeente Oosterhout willen meer
investeren in de voorschoolse periode. Dit doen zij onder andere door
uitbreiding van de tijd dat de peuters naar de voorschool komen. Dit
betekent dat er per 17 mei 2021 (na de meivakantie) een aantal dingen
veranderen. We zetten de veranderingen hieronder op een rijtje:

PeuterTijd met kwaliteit

Gezonde lunch of snack

Dagdelen 4 uur

Contracten

Ochtend 8.30 - 12.30 uur
Middag 13.00 - 17.00 uur

Meer informatie

De tijd die kinderen op de voorschool
doorbrengen, noemen we voortaan
PeuterTijd. Door de uitbreiding van tijd
per dagdeel kunnen de professionals
in de voorscholen nog meer werk
maken van een fijne peutertijd mét
kwaliteit voor ieder kind.

Per 17 mei heeft elke voorschool 4 uur
PeuterTijd per dagdeel. Op een aantal
scholen wijzigen ook enkele dagdelen
dat de voorschool open is. Dit betekent
dat u mogelijk een nieuw contract krijgt
aangeboden met andere dagdelen.

Zie de website van Delta-voorschool
voor meer informatie over dagdelen
per locatie.

Ritme dagdeel

Ieder dagdeel is er ruimte voor
inspanning en ontspanning op elke
voorschool. Ruimte om lekker binnen
en buiten te spelen, te snoezelen, een
verhaaltje te luisteren, te eten en te
drinken. We kijken daarbij steeds goed
wat de peuter op dat moment nodig
heeft.

Tegen het eind van de ochtend
lunchen we gezellig met de peuters.
Tegen het eind van de middag eten we
met de kinderen een gezonde snack.
Elke peuter neemt hiervoor een eigen
trommeltje met gezonde lunch of
snack en drinken mee.

Vanwege het uitbreiden van de
PeuterTijd, krijgen alle ouders in de
loop van april een nieuw contract
aangeboden. U hoeft hiervoor zelf
niets te doen.

• Algemene vragen
Voor algemene vragen over de
uitbreiding van de PeuterTijd kunt
contact opnemen met:
Annika van de Lande-de Wit
(oudercontact),
annika@vandelande.com,
06 - 123 25 661
• Algemene info-avond PeuterTijd met
Kwaliteit
Op maandag 12 april om 20.00
uur organiseren we een algemeen
informatiemoment. Dit doen we
online. Aanmelden uiterlijk vrijdag 9
april via
voorschool@delta-onderwijs.nl
• Informatie per locatie
In de tweede helft van april
ontvangt u meer informatie van de
pedagogisch professionals over de
invulling van PeuterTijd op de eigen
voorschool.
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