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TARIEVEN 2017
Ook in 2017 voert M.O.S het Peuterspelen uit in nauw overleg met de
gemeente Smallingerland. Begin dit jaar zijn we gestart met de pilot
voor omvorming van peuterspeelzaalwerk naar Peuterspelen. Om dit
goed te laten verlopen is een periode van 2 jaar afgesproken met de
gemeente Smallingerland.
Voor de tarieven van 2017 betekent dit dat M.O.S. die ook samen met
de gemeente Smallingerland heeft opgesteld. Het goede nieuws
hierbij is dat de netto kosten voor ouders lager zijn dan in 2016.
Voor 2017 is weer het uitgangspunt het uurtarief van de landelijke
regeling voor de kinderopvangtoeslag geweest. Bij de belastingdienst
wordt een maximaal uur tarief van € 7,18 gehanteerd waarover ouders
afhankelijk van hun inkomen een deel terug krijgen. Ouders die een
contract met het Peuterspelen bij M.O.S. hebben voor de
kinderopvangtoeslagregeling ontvangen daarom per 1 januari een
factuur voor het bedrag van € 143,60 per maand.
Voor de gemeentelijke subsidieregeling zijn de tarieven gebaseerd op
de adviestabel zoals die wordt uitgegeven voor de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG), ook hierbij is het uurtarief van
maximaal € 7,18 het uitgangspunt. Ouders die een contract voor de
gemeentelijke subsidieregeling hebben ontvangen een factuur van
M.O.S. met daarop het netto maandbedrag wat past bij de
inkomenscategorie waarin ze zijn ingedeeld.
Het uurtarief voor 2017 is hoger dan het uurtarief van 2016. Maar
minister Asscher, die gaat over de kinderopvangtoeslag, heeft
besloten dat het deel wat ouders netto terug krijgen verhoogd wordt
voor 2017. De VNG heeft deze maatregel ook verwerkt in haar tabel.
Hierdoor betalen alle ouders in 2017 netto dus minder.
De nieuwe netto bedragen vindt u in de ouderbijdragentabel 2017 op
de website van M.O.S.; www.mosweb.nl (kinderen-peuterspelen)
Het voorstel voor de tarieven van 2017 is besproken met de centrale
oudercommissie van het Peuterspelen bij M.O.S. en zij hebben een
positief advies afgegeven, waarmee de tarieven konden worden
vastgesteld

WIST U DAT:






Het Peuterspelen bij de
Krobbe in Oudega
verhuisd is naar de
samenwerkingsschool
de Diamant in Oudega.
Het Peuterspelen bij de
Turfjes uitgebreid is
met een tweede
groepsruimte die
gedeeld wordt met de
BSO groep Mijnheer
Nilsson van
Kinderwoud.
Het Peuterspelen bij de
Peuterfalle in de week
voor de kerstvakantie
gaat verhuizen naar
nieuwe MFC in
Rottevalle.

Service Bureau MOS.
Manager Peuterspelen:
Annet Folkersma
Aanmelding en Plaatsingen:
Fokelien Elzinga
(maandag en donderdag bereikbaar)

Financiële administratie:
Alie de Boer.
(maandag t/m woensdag bereikbaar)

Postadres Peuterspelen:
Postbus 179
9200 AD DRACHTEN.
Telefoon Peuterspelen:
0512-525583
E-mail:
peuters@mosweb.nl

Vakantierooster 2016 - 2017
Het Peuterspelen volgt voor de vakantiesluiting zo veel mogelijk de
schoolvakanties van het basisonderwijs in Smallingerland.
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Pasen:
Meivakantie:
Bevrijdingsdag:
Hemelvaart:
Pinksteren:
Zomervakantie:

24 december 2016 t/m 8 januari 2017
18 februari 2017 t/m 26 februari 2017
14 april 2017 t/m 17 april 2017
22 april 2017 t/m 30 april 2017
(incl. Koningsdag)
5 mei 2017
25 mei 2017 t/m 28 mei 2017
3 juni 2017 t/m 5 juni 2017
22 juli 2017 t/m 3 september 2017

De vrijdagmiddag voor de kerstvakantie (23 december 2016) en de
zomervakantie (21 juli 2017) is het Peuterspelen bij M.O.S. gesloten.

VOORLEZEN
Voorlezen is erg belangrijk voor de taalontwikkeling van jonge kinderen. Want voorlezen draagt
bij aan de ontwikkeling van een gevarieerde woordenschat. Voorlezen prikkelt de fantasie,
verhoogt de saamhorigheid en is een rustpunt in de dagelijkse activiteiten. Maar ook is het bezig
zijn met boeken leuk en gezellig voor de kinderen en de pedagogisch medewerker.
Hoe jonger het kind op een plezierige manier te maken krijgt met boeken en lezen, des te meer
kans dat hij als volwassene zelf een actieve lezer wordt. Omdat we binnen het Peuterspelen veel waarde
hechten aan voorlezen doen alle locaties van het Peuterspelen bij M.O.S. mee aan het programma
Boekstart. Hierdoor heeft elke locatie een voorleescoördinator die verantwoordelijk is voor de uitvoering van
het voorleesplan van de locatie. Dit voorleesplan wordt jaarlijks geüpdate.
Ook is er in de inrichting van de locatie een leeshoek gecreëerd waarin voorgelezen kan worden, maar
waarin kinderen ook zelfstandig boekjes kunnen “lezen”. Door de samenwerking met de Bibliotheek in
Smallingerland zijn de pedagogisch medewerkers op de hoogte van de nieuwste boeken en ontwikkelingen
op het gebied van voorlezen. Per locatie is er een budget beschikbaar om nieuwe boeken aan te schaffen.
In de methode Piramide is interactief voorlezen een vast onderdeel van het thema waarmee gewerkt wordt,
en worden er per thema suggesties voor te gebruiken boeken aangereikt.
Maar als ouder kan je thuis ook voorlezen aan je kind. Daarom hieronder een aantal tips om van het
voorlezen een succes te maken.
Voorleestips voor het voorlezen aan 1,5 – 3-jarigen:
1. Las korte pauzes in: Geef je kind de ruimte om te reageren op wat je
voorleest: las een korte pauze in en kijk daarbij het kindje aan. Ga in op
de reacties.
2. Praten: Geef het kind gelegenheid om iets te zeggen tijdens het
voorlezen. Het gaat erom dat je kind praat, dus alle opmerkingen over
het verhaal zijn goed.
3. Vragen: Stel de dreumes een vraag bij wat er te zien is; ook al kan een
kind nog niet praten, vaak snapt het een eenvoudige vraag wel (‘Zie jij
het hondje?’; ‘Wat zegt het hondje?’: ‘Wafwaf…’)
4. Napraten: Laat je kind het verhaal navertellen aan een broertje, zusje of
aan opa en oma.
5. Herhalen: Lees en bekijk hetzelfde boek een paar keer. Dat geeft houvast en
veiligheid. Iedere keer begrijpt en herkent het kind een beetje meer.
Maak van het voorlezen een vast ritueel:
1. Leeservaring: Je kindje moet leren begrijpen wat ‘lezen’ inhoudt. Door
steeds de voorleessessie op dezelfde manier te beginnen, weet je kind wat
er gaat komen. ‘Zullen we samen een boekje lezen?’
2. Een duidelijk signaal: Laat elke keer als je begint met voorlezen dezelfde
knuffel of handpop zien. Dan weet je kindje: ‘Ha, we gaan fijn samen een
boekje bekijken.’
3. Meer van hetzelfde: Lees hetzelfde boekje een aantal keren voor. Dat
biedt je kindje houvast en herkenning. Vol trots zal het al gauw meedoen,
en bijvoorbeeld ‘blaffen’ nog voor je kunt vragen: ‘Wat doet het hondje?’.
4. Vaste prik: Maak van de voorleesmomenten een vaste gewoonte. Kies
daarvoor de tijd die jou goed uitkomt: lekker rustig ’s morgens vroeg, ’s
middags samen op de bank of voor het slapen gaan.
Meer over voorlezen aan je dreumes of peuter, en tips voor voorleesboekjes die
geschikt zijn om voor te lezen voor kinderen van 1,5 tot en met 3 jaar vind je op
www.boekstart.nl.

Het Peuterspelen bij M.O.S.
vindt plaats op de volgende
locaties:
In Drachten:
De Draitol
‘t Flinterke
De Krullevaar
´t Kwetternest
De Montessori peutergroep*
Het Peuterkonijn
De Turfjes
De Wigwam
De Zonnestraal
Het Mezennest
In Opeinde:
De Djerreblomkes*
In Boornbergum:
De Eerste Wjuk*

CJG PARTNER
Alle locaties voor Peuterspelen bij M.O.S. zijn partner van het
CJG. Hiermee geven zij aan met het CJG samen te werken en
de gedachte achter het CJG te ondersteunen. Op alle locaties
hangt daarom een bordje, partner CJG Smallingerland.
Het CJG Smallingerland is bereikbaar op 088-5 335 300.
Ook vindt u informatie over het CJG op de website:
www.cjgsmallingerland.nl en heeft het CJG Smallingerland een
Facebook pagina: www.facebook.com/CJGSmallingerland

In Houtigehage:
De Hagekrobben
In Oudega:
De Krobbe*
In Rottevalle:
Peuterfalle*
(*VVE light locaties)

