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Ouderbeleid:	  Voor	  de	  kinderen	  die	  naar	  de	  VVE	  
groep	  komen	  is	  het	  belangrijk	  dat	  u	  als	  ouder	  
weet	  waar	  uw	  kind	  mee	  bezig	  is	  zodat	  u	  uw	  kind	  
ook	  in	  de	  thuissituatie	  kan	  ondersteunen.	  
Daarom	  worden	  de	  ouders	  maandelijks	  
geïnformeerd	  over	  het	  thema	  in	  ouder	  
bijeenkomsten,	  waar	  u	  ook	  met	  elkaar	  uit	  kunt	  
wisselen. 

Het	  VVE	  programma	  bevat	  veel	  
buitenactiviteiten,	  en	  we	  zullen	  ook	  regelmatig	  
een	  uitstapje	  maken.	  Voor	  dit	  doel	  hebben	  we	  
elektrische	  bakfietsen,	  waarin	  de	  kinderen	  veilig	  
vervoerd	  kunnen	  worden.	  Als	  uw	  kind	  start	  met	  
de	  VVE	  geeft	  u	  toestemming	  voor	  deze	  korte	  en	  
veilige	  uitstapjes. 

Kaleidoscoop	  is	  een	  speels	  programma,	  wat	  
kinderen	  spelenderwijs	  laat	  ontdekken	  en	  leren,	  
en	  veel	  aandacht	  besteed	  aan	  de	  taalschat	  van	  
uw	  kind.	  Voor	  het	  leren	  wordt	  naast	  
speelmateriaal	  ook	  veel	  gebruik	  gemaakt	  van	  
natuurlijk	  materialen,	  en	  voorwerpen	  uit	  het	  
dagelijks	  leven.	  De	  ontwikkeling	  van	  uw	  kind	  
wordt	  gevolgd	  en	  met	  u	  besproken. 

Mocht	  u	  belangstelling	  hebben	  voor	  de	  
VVE	  groep	  van	  kindercentrum	  Ayla	  &	  
Gaya,	  neemt	  u	  dan	  contact	  met	  ons	  op	  
zodat	  we	  u	  meer	  kunnen	  vertellen	  over	  
onze	  plannen	  en	  werkwijze. 

Uiteindelijk	  verzorgt	  Combiwel	  de	  
plaatsing,	  zoals	  zij	  dit	  voor	  heel	  
Amsterdam	  noord	  doet. 

Maar	  wilt	  u	  meer	  weten,	  dan	  kunt	  u	  
bellen	  naar	  Gerda	  Raaphorst	  06	  
26110078 

Kindercentrum	  Ayla	  en	  Gaya	  	  gaat	  met	  twee	  VVE	  
groepen	  werken.	  Een	  groep	  waarbij	  we	  de	  Voorschool	  
combineren	  met	  de	  kinderopvang,	  en	  een	  aparte	  VVE	  
groep	  die	  vier	  ochtenden	  zal	  draaien	  van	  9-‐12	  uur.	  
Heeft	  u	  een	  hele	  dagen	  opvang	  nodig	  en	  wilt	  u	  uw	  kind	  
toch	  graag	  op	  de	  Voorschool	  plaatsen	  dan	  kan	  dit.	  Wilt	  
u	  alleen	  VVE	  uren	  afnemen	  omdat	  uw	  kind	  een	  
indicatie	  heeft	  voor	  de	  VVE	  dan	  kan	  dit	  ook	  op	  de	  
dinsdag	  	  tot	  vrijdag	  ochtend.	  	  
	  

Voor	  onze	  VVE	  groep	  hebben	  we	  de	  samenwerking	  
gezocht	  met	  de	  Rosa	  school.	  Zij	  werken	  ook	  met	  het	  
kaleidoscoop	  programma.	  Dit	  betekent	  dat	  de	  kinderen	  
ook	  in	  groep	  een	  en	  twee	  van	  de	  basisschool	  werken	  
met	  het	  Kaleidoscoop	  programma.	  Ook	  zullen we	  
regelmatig	  overleggen	  met	  de	  Rosa	  School	  om	  de	  
werkwijze	  op	  elkaar	  af	  te	  stemmen	  en	  te	  zorgen	  voor	  
een	  goede	  overdracht. 

	  

Omdat	  wij	  nog	  maar	  net	  de	  erkenning	  voor	  
het	  werken	  met	  een	  VVE	  programma	  hebben	  
ontvangen,	  kunnen	  wij	  in	  september	  beginnen	  
met	  de	  scholing	  voor	  de	  medewerkers.	  Voor	  
de	  eerste	  groep	  is	  al	  een	  medewerkster	  
geschoold.	  Zij	  zullen	  vanaf	  september	  gaan	  
proef	  draaien.	  De	  verwachting	  is	  dat	  de	  
tweede	  groep	  in	  januari	  kan	  starten.  
	  


