Tarieven
Stichting ikOOK! hanteert onderstaande
tarieven voor de diverse mogelijkheden van
opvang. Bij genoemde tarieven is geen rekening
gehouden met een eventuele
kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst,
waardoor het uiteindelijke bedrag dat u
betaalt, doorgaans een beperkt deel is van de
vermelde maandprijs. Via de site van de
Belastingdienst kunt u een berekening maken
van uw eventuele teruggave.
Indien u geen recht hebt op
kinderopvangtoeslag kunt u in aanmerking
komen van subside van de gemeente
Cranendonck.

Uurtarief en contractvormen 2019
Peuterpr
ogramma

40 weken

8.30-12.00

Contact opnemen
ikOOK! Budel
Wethouder van Hunselstraat 13
6021 KD Budel
Telefoon: 0495-49 41 71
E-mail: budel@ik-ook.nu
Website: www.ik-ook.nu

€ 7,04

Openingstijden
ikOOK! is 40 weken per jaar geopend op alle
werkdagen van 8.30 -12.00 uur.
Op zaterdag, zondag, op algemeen erkende
feestdagen, de vrijdag na Hemelvaart en één
keer per 5 jaar op 5 mei zijn wij gesloten.

ikOOK!
Budel
Peuterprogramma

Peuterprogramma

Wie zijn wij?
ikOOK! is een kinderopvangorganisatie die
nauw samenwerkt met scholen van RBOB De
Kempen, o.a. in Budel. Wij willen opvang
bieden van hoogwaardige kwaliteit in een
huiselijke sfeer. Daarbij hebben we oog voor
de behoeften en belangen van zowel de
kinderen als de ouders.
Kinderen bieden wij een veilige, stimulerende
omgeving, waarin zij zich optimaal kunnen
ontwikkelen.
Ouders bieden wij de mogelijkheid om zorg,
werk en school te combineren. Samen met
ouders creëren we een leefomgeving die zo
goed mogelijk aansluit bij de situatie thuis.

Wat bieden wij?
· Peuterprogramma en basisschool op 1 locatie
· Peuterprogramma van 8.30 uur-12.00 uur
voor kinderen vanaf 2 jaar. Verlenging is
bespreekbaar (vanaf 7.30 uur en tot 13 uur).
· Wij zijn open op maandag-, dinsdag-,
woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend.
· U kiest zelf hoeveel ochtenden u uw peuter
wilt laten deelnemen.
· We werken met behulp van ideeën en
materialen uit de methode Peuterplein.
Daardoor is er een optimale aansluiting naar
groep 1-2 die met de methode Kleuterplein
werkt.
· Gebruik van dezelfde dagritmekaarten als bij
de kleutergroepen om de opeenvolging van
activiteiten aan te geven.
· Regelmatige observaties a.d.h.v. observatielijsten, hierdoor ontstaat een doorgaande lijn
van voorschools naar vroegschools.
· Dagelijks gebruik van de ruimtelijke
speelzaal met alle gym-attributen en
toestellen, mogelijkheden tot beweging in
overvloed!

Integraal kindcentrum:
Kwalitatief hoogwaardige
kinderopvang aansluitend
aan het onderwijsaanbod.
Onderwijs en OOK! opvang
Leerkrachten van de onderbouw zijn bekend
bij de oudste peuters: soepele doorstroming
naar de kleuterklas.
Breed activiteitenaanbod; kinderdagverblijf
sluit hierin aan bij de onderbouw van de
basisschool.

Wat doen wij?
Plezier in het spelen en ontdekken staat bij
ons voorop. Om de inhoud van het
peuterprogramma verder vorm te geven
hebben wij gekozen voor de methode
Peuterplein.
Deze methode sluit optimaal aan bij de
methode Kleuterplein die in groep 1 en 2
gebruikt wordt door de leerkrachten.
Peuterplein is een compleet pakket met leuke
materialen en uitdagende activiteiten om
kinderen op een gestructureerde en speelse
manier voor te bereiden op de basisschool. De
methode is opgebouwd uit thema’s. Het
peuterprogramma bestaat iedere ochtend uit
dezelfde opbouw van activiteiten, waarin
dagelijks alle 7 ontwikkelingsdomeinen van het
jonge kind aan bod komen:

Taal

Voorbereidend rekenen

Bewegen

Fijne motoriek

Muziek

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Wereldoriëntatie

