
wij zijn spring.
wie word jij?

PEUTERAANBOD
& VVE

Locaties
Spring biedt kinderopvang in een
groot deel van Oost Brabant en
Noord Limburg. Benieuwd waar je
precies terecht kunt voor ons
peuteraanbod? Op de website
www.spring-kinderopvang.nl vind je 
een overzicht van al onze locaties.
Ook kun je hier zien welke van deze 
locaties VVE bieden.

Algemene
contactgegevens
Spring Kinderopvang
Bernhardstraat 8
5830 AC  Boxmeer

(t) 088 2088 200
(e) info@spring-kinderopvang.nl

Wist je dat... 
Spring niet alleen

peuteraanbod biedt?
Ook voor dagopvang (0-4 jaar), 

buitenschoolse opvang (4-13 jaar) 
en gastouderopvang (0-13 jaar) 

kun je bij ons terecht!



Wat is peuteraanbod?
Het peuteraanbod bij Spring is eigenlijk
wat voorheen de peuterspeelzaal was.
Kinderen zijn bij ons vanaf twee jaar van
harte welkom om te komen spelen en leren 
met leeftijdsgenootjes. Spelenderwijs
worden zij voorbereid op hun toekomst
en de overstap naar het basisonderwijs.

Hoe wij dat doen? Door een veilige en
vertrouwde omgeving én activiteiten
die de kinderen uitdagen en de ruimte
bieden om te ervaren, te ontdekken en
te ontwikkelen. Spelen is immers leuk,
maar - met de juiste begeleiding - ook
zoveel meer dan dat! 

Voorschools aanbod
Bij Spring krijgen alle kinderen een 
voorschools aanbod. Zo worden zij 
door middel van thema’s en activiteiten 
(spelenderwijs) voorbereid op de basis-
school. Een deel van onze locaties maakt 
hiervoor gebruik van onze eigen methode 
Spring Actief. De rest van onze locaties biedt 
VVE. Deze afkorting staat voor Voor- en Vroeg-
schoolse Educatie. VVE methodes richten zich net 
als Spring Actief op het gebied van taal en vaardigheden 
als: op je beurt wachten, delen, kleuren herkennen en tellen. 

VVE-indicatie
Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig. Wanneer zo’n
(mogelijke) ontwikkelingsachterstand wordt geconstateerd, kun je 
hiervoor een VVE-indicatie krijgen. In dat geval kan je kind vaker gebruik 
maken van het peuteraanbod op één van onze VVE-gecertificeerde
locaties en vergoed de gemeente deze extra uren. Hoeveel uren dit zijn 
en hoe hoog deze vergoeding is, dat is afhankelijk van de gemeente 
waarin je kind naar het peuteraanbod gaat.

Financieel
Voor het peuteraanbod wordt een vast uurtarief gerekend. In veel
gevallen heb je als ouder recht op een tegemoetkoming in de kosten via 
de kinderopvangtoeslag of een gemeentelijke subsidieregeling.
Op onze website vind je de uurtarieven per gemeente en meer uitleg 
over de tegemoetkoming.

Wist je dat... 
Alle peuters bij ons

een goede voorbereiding
op de basisschool krijgen?

Middels een gecertificeerde 
VVE-methode óf onze eigen

methode Spring Actief.


