Peuteropvang op De Boerderij
laat uw peuter de wereld ontdekken
Peuteropvang is voor alle peuters vanaf 2 jaar. Uw
kind komt 1 of 2 dagdelen spelen op de Boerderij. Zo
went uw kind aan een nieuwe omgeving, leert
omgaan met andere peuters en bereidt zich
spelenderwijs voor op de basisschool. Peuteropvang is
betaalbaar voor iedereen, ongeacht het inkomen van
de ouder(s). Wij rekenen het graag voor u uit.

Aanmelden voor peuteropvang kan via:
telefoon 0546-631618 of e-mail naar
info@kinderopvang-deboerderij.nl

Meld je peuter nu aan
voor peuteropvang op
De Boerderij !

Wat betaalt u voor peuteropvang?
Tegemoetkoming in de kosten
U werkt allebei of u volgt een opleiding of een traject
naar werk? Dan krijgt u een inkomensafhankelijke
bijdrage via de Belastingdienst/Toeslagen, namelijk de
‘Kinderopvangtoeslag’. U kunt een proefberekening
maken op www.belastingdienst.nl . Dit betreft
peuteropvang voor minimaal 2 dagdelen, 50 weken
per jaar.
Werkt u niet/allebei niet, dan komt u in aanmerking
voor een vergoeding vanuit de gemeente Tubbergen.
U betaalt dan € 2,25 per uur, 40 weken per jaar. Dit
geldt voor 2 dagdelen per week, maximaal 5,5 uur.
VVE-indicatie
Op de Boerderij bieden we het VVE-programma
Uk & Puk aan. Alle pedagogische medewerkers zijn
hiervoor speciaal opgeleid en wij zijn daarom een VVEgecertificeerde kinderopvang binnen de gemeente
Tubbergen. Heeft uw kind (vanuit het consultatieburo)
een VVE-indicatie, dan is uw kind ook van harte
welkom. Wij bieden uw kind de juiste begeleiding. Wij
informeren u graag hierover.

Waarom is peuteropvang zo
belangrijk voor uw kind?
 Uw kind speelt, ontdekt en leert met
leeftijdsgenootjes
Maakt kennis met woorden, cijfers,
kleuren en vormen

 Doet mee aan leuke activiteiten
zoals zingen, knutselen en voorlezen
 Er is ruime aandacht voor de
algemene en motorische ontwikkeling
 Bereidt zich spelenderwijs voor op de
basisschool

Kom gerust een kijkje nemen bij
onze leuke peuteropvang op
de Boerderij aan de
Bragersweg 9 in Geesteren.
De deur staat altijd open.

