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Welkom
Bambino heet u van harte welkom bij Koters&Ko, peuterwerk het Opstapje. In deze groepsbijlage vindt
u extra informatie over deze locatie, aanvullend op ons pedagogisch beleidsplan. De medewerkers van
het peuterwerk worden aangestuurd door manager kinderopvang Marijke Elissen. Zij is te bereiken op:
06-11 39 74 93.

Openingstijden
Koters&Ko peuterwerk het Opstapje is tijdens schoolwerken geopend op dinsdag, donderdag en vrijdag
van 8.30-14.30 uur. Bambino is gesloten op nationale feestdagen.

Contactgegevens
Bambino Koters&Ko, het Opstapje - Peuterwerk voor kinderen van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar
Gevestigd in EBS Online
Jasonstraat 1
5631 JB Eindhoven
Telefoonnummer: 06-18845049
LRKP nummer (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen): 102358035.

Locatie
Het peuterwerk bestaat uit één ruime groepsruimte van 56m2. Het betreft een gedeelte ruimte met Bso
groep De Speelkamer die aansluitend gebruik maakt van het lokaal. Het betreft een vierkante ruimte
met royale ramen aan de straatzijde alsook openslaande deuren naar de buitenruimte. In de gang
bevinden zich een verschoonmeubel, twee toiletten en een wasbak op kindhoogte. Het peuterwerk
maakt gebruik van de ruim bemeten buitenruimte van de basisschool, die aangrenzend is en vast
beschikbaar. De buitenruimte is volledig omheind en voorzien van twee grote speeltoestellen, een
zandbak, rekstokken, tafeltennistafels en een basketbalnet. Ook is er een boshoek met boomstammen,
houtsnippers op de grond, struiken en een boom. Bergruimte bevindt zich in de groepsruimten.
Gedeelten van het plein zijn door bomen voorzien van schaduw.

Brengen en halen
De tijden voor het brengen en halen van uw kind zijn als volgt:
Dinsdag, donderdag en vrijdag
08.30 uur
12.00 uur
12.30 uur
14.30 uur

Brengen van de ochtendgroep
Halen van de ochtendgroep
Brengen van de middaggroep
Halen van de middaggroep

Bij binnenkomst kunt u de jas van uw kind aan de kapstok hangen en persoonlijke bezittingen in het
mandje doen. Tijdens een moment van overdracht horen medewerkers graag hoe het met uw kind gaat.
Op de groep ligt een groepslogboek waarin medewerkers de gebeurtenissen omtrent eten en activiteiten
per kind noteren.

Stamgroep
Uw kind wordt opgevangen bij het peuterwerk. De stamgroep bestaat uit maximaal 15 peuters van 2
jaar en 3 maanden tot 4 jaar. Afhankelijk van de groepsgrootte zullen er één of twee pedagogisch
medewerkers aanwezig zijn. Op sommige dagen is er een stagiaire op de groep.
Ieder kind verblijft in een eigen vaste stamgroep met eigen pedagogisch medewerkers. Kinderen kunnen
de groep verlaten voor een activiteit of feestje op de dagopvanggroep van Koters&Ko of voor een
activiteit van de EBS. Dit gebeurt altijd onder begeleiding van vertrouwde medewerkers.
Onze pedagogisch medewerkers hebben oog voor het welzijn van uw kind en observeren of uw kind
zich op zijn gemak voelt bij de activiteiten buiten de eigen stamgroep.
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Als er weinig kinderen zijn op de locatie, worden dagopvang en het peuterwerk incidenteel
samengevoegd. Kinderen hebben dan voldoende speelmaatjes en er staan twee medewerkers op de
groep. Bij samenvoegen wordt er gezorgd voor een dagprogramma dat past bij beide groepen. Er is
voldoende spelmateriaal dat geschikt is voor alle kinderen. Bij het uitvoeren van activiteiten houden we
rekening met leeftijd en groepssamenstelling. Indien groepen worden samengevoegd, is het te allen
tijde ons streven dat kinderen begeleid worden door een voor hun vertrouwde (vaste)
groepsmedewerker.

Dagindeling
Op de groepen werken we met een vast ritme.
Tijd
08.30 - 08.45 uur
08.45 - 09.10 uur
09.10 - 10.15 uur
10.15 - 10.45 uur
10.45 - 11.40 uur
11.40 - 12.00 uur
12.00 - 12.30 uur
12.30 - 12.45 uur
12.45 - 13.10 uur
13.10 - 13.45 uur
13.45 - 14.10 uur
14.10 - 14.30 uur

Activiteit
Kinderen van de ochtendgroep worden gebracht.
Vrij spel aan tafel en in de hoeken
Starten in de kring
Thema-activiteit
Drinken en fruit en wc/verschoningsmoment
Buiten spelen met beweging en motoriek
Afsluiten in de kring
Kinderen van de ochtendgroep worden opgehaald, de andere kinderen krijgen
hun lunch
Kinderen van de middaggroep worden gebracht
Starten in de kring
Vrij spelen
Buiten spelen
Afsluiten in de kring

Samenwerking
Bambino vormt samen met EBS Online een SPILcentrum. Dit is een educatief centrum dat de
pedagogische infrastructuur van 0-12 jarigen wil versterken. Er wordt wijkgericht gewerkt aan het bieden
van optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen in de wijk. Bambino werkt intensief samen met
EBS Online om dit te realiseren.
Bambino participeert in het netwerk van organisaties in Eindhoven. Deelnemende organisaties zijn
onder andere Zuidzorg, WIJeindhoven en Veillig Thuis Zuidoost Brabant. Dit netwerk werkt samen met
onder andere huisartsen, verloskundigen, kraamzorg, leerkrachten en docenten, jongerenwerkers en
pedagogisch medewerkers in peuterspeelzalen, kinderopvang en buitenschoolse opvang.
Soms zijn er zorgen over een kind en/of gezin. Bambino hanteert dan de volgende werkwijze:
1. Medewerkers observeren een kind en stellen vast wat de zorgbehoefte is. Gedurende de dag
spelen medewerkers in op deze behoefte, bijvoorbeeld tijdens een activiteit.
2. Indien nodig wordt er een plan opgesteld waarin een periode wordt gewerkt aan vastgestelde
doelen.
3. Als de zorgen er na deze periode nog steeds zijn, kan een kind worden ingebracht bij het SPILoverleg. Bij dit overleg zijn aanwezig: Bambino, intern begeleider, EBS Online,
Jeugdgezondheidszorg en schoolmaatschappelijk werk. Vanuit het SPIL-overleg kan het advies
voortkomen dat ouders zich aanmelden bij WIJ-Eindhoven.
Ouders worden altijd betrokken bij de zorg rondom hun kind en moeten toestemming geven voor het
bespreken van hun kind bij een SPIL-overleg.

Vroeg- en Voorschoolse Educatie
VVE staat voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie en is erop gericht de (taal)ontwikkeling van kinderen
te stimuleren zodat de overgang naar de basisschool soepel verloopt. Er wordt gewerkt met het landelijk
erkende VVE-programma Peuterplein. In deze methode staat vrij spel en ingaan op de belevingswereld
van het kind centraal. Alle medewerkers zijn VVE-gecertificeerd. Er is een goede samenwerking met
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EBS Online: wij sluiten aan op de thema’s van de school, werken met de school samen waar mogelijk
en staan in nauw contact met de VVE-coördinator van de school.
Er wordt gewerkt met thema’s van circa 4-5 weken, waarin door activiteiten aandacht is voor de
verschillende ontwikkelingsgebieden. In het thema staan één of twee ontwikkelingsgebieden centraal,
bijvoorbeeld de motorische- of sociaal-emotionele ontwikkeling. We hebben aandacht voor het volgen
van kinderen in hun belevingswereld. Met een themabrief wordt u geïnformeerd over het thema.
De kinderen en hun ontwikkelingen worden geobserveerd door hun mentor. Alle observaties worden
geregistreerd in het kindvolgsysteem Kijk!. Deze registratiemomenten zijn 2 maanden na binnenkomst
als het kind 2 jaar en 5 maanden is (beperkte registratie), bij 3 jaar, en bij 3 jaar en 9 maanden. Na dit
laatste registratiemoment wordt ook een oudergesprek ingepland tussen mentor en ouders. Als het kind
op een ander moment dan 2 jaar en 3 maanden bij ons op de groep komt, dan is een registratie na 2
maanden wenselijk, tenzij dit bijna tegelijk valt met een ander registratiemoment.

Lunch
Anders dan op de dagopvanggroep vragen wij u om uw kind een lunchpakket mee te geven. Dit om uw
kind te laten wennen aan de schoolsituatie waar uw kind in terecht komt als het vier jaar wordt. Bambino
zorgt voor drinken.

Uitstapjes
Bij het peuterwerk beperken de uitstapjes zich grotendeels tot een bezoek aan winkel, speelgelegenheid
of kinderboerderij in de nabije omgeving. Bij de start van de opvang van uw kind, heeft u wel of geen
toestemming gegeven hiervoor. Bij uitstapjes houden wij rekening met de groepsgrootte. Hierover zijn
werkinstructies opgesteld waar medewerkers zich aan dienen te houden.
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