
Peuterspeelzaal Kids Okay         
  
Kinderopvang/ Peuterspeelzaal Kids Okay 
Moerkamp 73 
5835BP Beugen 
info@kidsokay.nl 
www.kidsokay.nl 
tel. Petra 06 52718730 
tel. Christel 06 10640017 
tel. Peuterspeelzaal: 06 57977220 
 
Registratienummer Landelijk Register Kinderopvang:  234767844  
 
Openingstijden Peuterspeelzaal:  
Maandag, dinsdag en donderdag  8.30 uur – 12.00 uur  
 
 
Welke pedagogisch medewerkers werken er bij de peuterspeelzaal: 
Miranda Schiks 
Tamara Roosen 
Shirley Fransen 
Petra Wijtten 
Christel Thijssen 
 
Wat neem je mee naar de peuterspeelzaal in een tasje 
Reserve kleding 
Bij de peuterspeelzaal gebruiken we Kruidvat of Jumbo luiers, mocht je kind anders luiers 
gebruiken, dan graag zelf meegeven. 
 
Activiteiten 
Op de volgende feestdagen wordt er bij de peuterspeelzaal iets gemaakt of gevierd: 
Sinterklaas – Kerstmis – Carnaval – Pasen – Moederdag en Vaderdag. 
Ook de laatste speelmorgen van het speeljaar krijgt een feestelijk tintje. 
Voor de verjaardag van papa, mama, opa en oma, mag uw kind een kleine attentie maken. 
Geef de datum door aan de leidsters. 
 
Even doorgeven als uw kind door iemand anders wordt opgehaald 
 Het is voor uw kind en voor de pedagogisch medewerkers prettig als u het kind tijdig brengt 
en op komt halen. 
 
 
 

mailto:info@kidsokay.nl
http://www.kidsokay.nl/


Intakegesprek 
Bij nieuwe peuters  vindt er een intakegesprek plaats. Op deze wijze kan dan kennis gemaakt 
worden met de peuter en zijn/haar ouders / verzorgers. Eventuele bijzonderheden kunnen 
doorgesproken worden. 
 
Inschrijfformulier 
U kunt uw kind aanmelden d.m.v. het inschrijfformulier. 
 
Pedagogisch beleidsplan 
Het pedagogisch beleidsplan staat op onze website als pdf-bestand. 
 
 
Samenwerking 
De peuterspeelzaal is onderdeel van brede school ‘Onze Bouwsteen’ Het 
samenwerkingsverband wordt vertegenwoordigd door basisschool, ‘onze Bouwsteen’, 
Peuterspeelzaal/ Kinderopvang/ BSO Kids Okay 
Er is afstemming in V.V.E., doorgaande lijn en gezamenlijke activiteiten worden 
georganiseerd. 
 
 Oudercommissie 
De oudercommissie van Kinderopvang Kids Okay bestaat uit: E. Jacobs – S. Bardoel–  
A. Bouwmans L. Verweij. 
 
Vakanties 
Vakanties en vrije dagen zijn volgens het rooster van de basisschool 

 
 Naar de basisschool/ 4 jaar 
De kinderen  die naar de basisschool, “Onze Bouwsteen” gaan, kunnen met hun ouders een 
kijkje gaan nemen op deze school. 
 
Voor en vroegschoolse educatie 
Puk & Ko  
Puk & Ko is het V.V.E. programma dat pedagogisch medewerkers van peuterspeelzaal Kids 
Okay gebruiken om de ontwikkeling van de kinderen in de groep op een speelse manier te 
stimuleren. Puk & Ko richt zich op de brede ontwikkeling van peuters in de leeftijd van 2,5 
tot 4 jaar. De taalontwikkeling staat hierbij voorop: in het bijzonder krijgen de mondelinge 
taalvaardigheden spreken en luisteren en de uitbreiding van de woordenschat volop 
aandacht. Daarnaast komen ook het beginnend rekenen, de ruimtelijke oriëntatie en de 
ontwikkeling van sociale vaardigheden aan bod. Puk & Ko probeert door het aanbieden van 
thematische activiteiten deze (taal)ontwikkeling te stimuleren. Op die manier kan een 
achterstand op een later moment in de schoolloopbaan worden voorkomen.  
 
Puk & Ko werkt doelgericht aan de ontwikkeling van peuters door middel van uitdagende 
activiteiten. Kinderen leren spelenderwijs allerlei vaardigheden en mogen zelf de wereld om 
hen heen ontdekken. Activiteiten zoals voorlezen, zingen en begeleid spelen lokken 
interactie [een gesprek] uit tussen de pedagogisch medewerkers en de kinderen en de 
kinderen onderling. Hierdoor ontstaat een rijk taalaanbod waarin taalvaardigheden en 



De twaalf thema’s van Puk & Ko 

 

1. Welkom Puk 

2. Knuffels 

3. Hatsjoe! 

4. Hoera, een baby! 

5. Wat heb jij aan vandaag? 

6. Regen 

7. Dit ben ik 

8. Eet smakelijk! 

9. Reuzen en kabouters 

10. Oef, wat warm! 

11. Boerderij 

12. Vervoer 

nieuwe woorden worden aangeboden en toegepast. Daarnaast oefenen de peuters met het 
gewenst handelen in diverse sociale situaties. Daarbij komen onderstaande situaties op een 
speelse manier aan de orde:  
 
− Jezelf presenteren en opkomen voor jezelf  
− Samen spelen en werken  
− (Gevoelens) delen  
− Aardig doen  
− Omgaan met een ruzie  
− Omgaan met een taak  
− Keuzes maken  
 
 
De activiteiten in Puk & Ko zijn verdeeld over twaalf 
thema’s.  
Deze thema’s passen bij de belevingswereld van de 
peuter en zijn dus erg herkenbaar. Dit zorgt ervoor dat de peuters taal aangeboden krijgen 
die aansluit bij hun kennis en ervaringen uit het dagelijkse leven. Daardoor zullen ze het 
taalaanbod beter leren begrijpen en gebruiken.  
 
Een thema duurt ongeveer drie á vier weken en in die tijd wordt de inrichting van het 
peutercentrum hier helemaal op aangepast. Door inzet van de pedagogisch medewerkers, 
de ouders en de peuters zelf, wordt de zaal langzamerhand omgetoverd tot een nieuwe 
omgeving. Dit zorgt ervoor dat de kinderen zich nog beter kunnen inleven in hun spel én 
meer nieuwe dingen kunnen ontdekken.  
 
 

 
Bij ieder thema hoort een woordenlijst. Op die lijst 
staan de woorden die op een doelgerichte manier aan 
bod komen tijdens het thema. Alle woorden zijn op 
een betekenisvolle manier verwerkt in de activiteiten 
en komen regelmatig terug.  
 
Ouders krijgen bij de start van elk thema een 
woordenlijst toegestuurd.  Zo hebben ouders een 
overzicht van de woorden en begrippen waaraan de 
peuterspeelzaal de  
komende weken aandacht besteedt.  
 
Puk  
Puk speelt een belangrijke rol in het programma Puk 

& Ko. De handpop vervult de rol van tussenpersoon in het contact tussen pedagogisch 
medewerkers en peuters. Via Puk worden de kinderen bijvoorbeeld op hun gemak 
gesteld, extra betrokken bij een activiteit, gestimuleerd om hun ervaringen te 
delen en samen te spelen.  
Puk is voor de peuters echt een vriendje: Hij is één van hen. Hij maakt dezelfde 



dingen mee en leeft in een wereld die voor de kinderen heel herkenbaar is. Kinderen kunnen 
zich met Puk identificeren: tegen hem durven ze hun fantasieën, ideeën, gedachten en 
gevoelens te uiten. Bovendien is het een heerlijk knuffelmaatje wanneer een peuter verdriet 
heeft of even tot rust moet komen. Puk is altijd positief: hij corrigeert niet en vindt niets 
raar. Daardoor voelen de peuters zich heel veilig bij hem. Wanneer Puk naast hen mag zitten 
in de kring of mee naar huis gaat om te logeren, zijn ze dan ook dolenthousiast. 


