
Informatie Kidscasa Kinderopvang 
 

Peuterspeelgroepen (PSG) 
 

Wat blijft gelijk?   

De manier van werken met de kinderen blijft hetzelfde. Allereerst natuurlijk omdat de peuterleidsters blijven 

en hun kennis en ervaring behouden blijft. Maar ook omdat Kidscasa Kinderopvang en de Stichting Peuters-

peelzalen in Noordenveld dezelfde ideeën hebben over wat peuters nodig hebben.  Zaken die daardoor gelijk 

blijven zijn de voorbereiding op de basisschool, het educatieve aanbod en het signaleren 

van achterstanden. 

 

Wat verandert?  
 Alle ouders die gebruik willen blijven maken van de peuterspeelgroepen krijgen 

een nieuw contract 

 Er zijn meerdere opties mogelijk qua aantal dagen en uren  

 Er staan twee professionele leidsters op alle groepen van meer dan 8 kinderen 

 U hoeft uw kind geen drinken, fruit en luiers mee te geven want dit zit bij de prijs 

inbegrepen 
 

Hoe werkt het?  
Het samengaan van de peuterspeelzalen met de kinderopvang heeft als gevolg dat werkende of studerende  

ouders kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen waarmee ze een deel van de kosten van de peuterspeelgroep 

terug kunnen krijgen. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen. Of u recht heeft op kinderopvangtoeslag, kunt 

u zien op www.toeslagen.nl. Ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en dat met een 

inkomensverklaring van de Belastingdienst kunnen aantonen, betalen voor de peuterspeelgroepen alleen een 

ouderbijdrage volgens de tabel van de gemeente Noordenveld. De rest betaalt de gemeente Noordenveld.  

Deze tabel is gelijk aan de tabel die de overheid gebruikt voor de kinderopvangtoeslag. De hoogte van de  

ouderbijdrage is dus ook afhankelijk van uw inkomen.  Als u kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen 

ontvangt kan uw kind zelfs helemaal gratis naar de peuterspeelgroep. U hoeft dan geen ouderbijdrage te beta-

len. 
 

Kunnen de openingstijden beter aansluiten op de schooltijden? 
Ja, dat kan.  Als meerdere ouders belangstelling hebben voor langere openingstijden dan is het straks mogelijk 

om de openingstijden van de peuterspeelgroepen beter aan te laten sluiten op de schooltijden.  U kunt aangeven 

op de informatiebijeenkomsten in Mei en Juni dat u hier belangstelling voor heeft. Werkende ouders kunnen 

over de meerdere uren eveneens kinderopvangtoeslag aanvragen.  De gemeente Noordenveld draagt helaas niet 

bij aan deze extra uren want de gemeente vergoedt maximaal 5.5 uur per week 41 weken per jaar.  

 

Bruto Prijzen  
Bij een toetsingsinkomen van minder dan € 70.000,- betaalt u netto minder dan voor-

heen. De hieronder getoonde prijzen zijn veel hoger dan u uiteindelijk betaalt. 

Zie ook de rekenvoorbeelden op de informatiebladen 

41 weken peuterspeelgroep     € 7,95 per uur 

48 weken peuterspeelgroep    € 7,49 per uur 

51 weken peuterspeelgroep    € 7,15 per uur 
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Heeft u een toetsing-

sinkomen onder  

€ 70.000,- ?  

Dan betaalt u netto 

minder dan voorheen! 

De hier genoemde  
tarieven zijn bruto.  
Voorbeelden van  

netto berekeningen 
staan op de  

informatiebladen 
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Vroeg– en voorschoolse educatie 
Op alle peuterspeelgroepen in de gemeente Noordenveld wordt met de vroeg– en voorschoolse educatie (VVE) 

methode Piramide gewerkt zodat uw peuter een goede start kan maken op de basisschool.   

Een VVE programma heeft een duidelijke structuur, wat kinderen veiligheid en houvast biedt. We werken  

gedurende het jaar met een aantal thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van uw kind.  

De kinderen worden door middel van spelend leren gestimuleerd in hun ontwikkeling. 

 

VVE locaties  
Peuterspeelgroep De Hummelkoel in Norg en peuterspeelgroep ’t Drempeltje in Nieuw-Roden zijn door de 

gemeente Noordenveld aangemerkt als zogenaamde “VVE locaties”.  

De jeugdverpleegkundige van het CJG kan van mening zijn dat uw kind een extra steuntje in de rug kan ge-

bruiken. Op advies van de jeugdverpleegkundige kan uw kind dan gebruik maken van extra uren op één van 

deze VVE locaties. Om in aanmerking te komen voor een plaatsing in een VVE-groep (= 4 dagdelen per week) 

is dus een verwijzing van het consultatiebureau van het CJG nodig.  

De gemeente Noordenveld  wil alle kinderen met een risico op een achterstand in taal en/of de ontwikkeling de 

mogelijkheid bieden om deel te nemen aan een VVE-programma en betaalt de extra uren op de peuterspeel-

groep volledig aan ons. U hoeft dus geen vier dagdelen te bekostigen maar slechts twee dagdelen.  

 

Peuterspeelgroepen 
 

‘t Drempeltje   maandag 8.30– 11.15  en woensdag 8.30– 11.15  

     dinsdag 8.30– 11.15 en vrijdag  8.30-  11.15 

     maandag 13.00– 15.30  en donderdag 8.30– 11.30  
 

De Kameleon (Hummelhonk) maandag 8.30– 11.30  en donderdag 13.00– 15.30  

     maandag 13.00– 15.30  en donderdag 8.30– 11.30  

     dinsdag 13.00– 15.30  en vrijdag 8.30– 11.30 

  (‘t Clubje)  dinsdag 8.45– 11.30  en donderdag 8.45– 11.30 
 

De Boevenbende   maandag 8.30– 11.15  en donderdag 8.30– 11.15 

  (‘t Molentje)  dinsdag 8.30– 11.15 en vrijdag 8.30-  11.15  
 

De Hummelkoel   maandag 8.30– 11.15  en woensdag 8.30– 11.15 

     dinsdag 8.30– 11.15 en vrijdag 8.30– 11.15 
 

De Boemerang (Dreumes) dinsdag 8.45– 11.30 en vrijdag 8.45– 11.30  
 

De Poolster (Kleurdoos)  dinsdag 8.30– 11.15 en donderdag 8.30– 11.15 
 

De Tandem (‘t Stepje)  dinsdag 8.30– 11.15 en donderdag 8.30 en 11.15 

     vrijdag 8.30– 11.15   (3e dagdeel) 
 

De Vlieger ( Kleine Vlieger) maandag 8.30-11.30 en donderdag 13.00 -15.30  

     maandag 13.00- 15.30  en donderdag 8.30 -11.30 

     woensdag 8.45- 11.30   (3e dagdeel)  

     dinsdag 8.45– 11.30 en vrijdag 8.45- 11.30 

  (Vlinder)  maandag 8.45– 11.30  en donderdag 8.45– 11.30 

     dinsdag 8.45– 11.30 en vrijdag 8.45– 11.30  

     woensdag 8.45- 11.30   (3e dagdeel) 

Locaties  

en Tijden 

Als meerdere ouders  
belangstelling heb-
ben voor langere 

openingstijden, dan 
is het straks moge-

lijk om de openings-
tijden van de peuter-
speelgroepen beter 
aan te laten sluiten 
op de schooltijden. 


