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Kroeseboom 

Haverweg 16A 

6991 BS RHEDEN 
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Kindercentra Puck&Co 

Telefoonnummer 

Lifestyle Center: 

0316-229145 

 

Bereikbaar op werkdagen van 

08.00 uur - 18.00 uur. 

Peuter/kleutergroep binnen de Kroeseboom 

Met ingang van schooljaar 2016 – 2017 zijn wij in samenwerking met de 

Basisscholen Rheder Enk en de Mauritius een nieuwe peuter/kleutergroep 

gestart. 

Deze groep is een plek waar peuteropvang overgaat in kleuteronderwijs. 

Soms zijn kinderen al eerder toe aan het basisonderwijs en soms heeft een 

kind wat langer de tijd nodig. Voor alle kinderen biedt de 

peuter/kleutergroep enorm veel kansen. 

 

Wat houdt de peuter/kleutergroep de Kroeseboom precies in? 
 

Onder professionele begeleiding van vaste pedagogisch medewerkers én 

leerkrachten bieden wij: 

 Peuter/kleutergroep op de woensdagochtend voor de oudere 

peuters (vanaf 3 jaar); 

 Voor– en Vroegschoolse Educatie; 

 Themagericht werken in aansluiting met basisscholen Rheder Enk 

en de Mauritius; 

 Doorgaande lijn taalvaardigheden met basisscholen de Mauritius en  

Rheder Enk (Startblokken); 

 Samen spelen met kleuters; 

 Soepele overgang van de peuter/kleutergroep naar de basisschool; 

 Opendeuren beleid. 

 

 

PEUTER/KLEUTERGROEP LOCATIE KROESEBOOM 
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Alle kinderen ontdekken en ontwikkelen hun eigen talenten 

door educatief spel. Dat doen zij in hun eigen tempo en in een 

leerrijke omgeving.  

Een omgeving die geborgenheid en veiligheid biedt aan onze 

kinderen. Deze omgeving vindt u bij alle Kindercentra van 

Puck&Co. 

Onze pedagogisch medewerkers stimuleren samen met de 

leerkrachten het ontwikkelingsproces van kinderen door 

doorgaand verschillende educatieve activiteiten aan te bieden, 

rekening houdend met het niveau en interesse van ieder kind. 

Want in elke fase van hun ontwikkeling hebben kinderen 

andere behoeften en interesses en leren ze weer nieuwe 

dingen. In peuter/kleutergroep de Kroeseboom vervelen de 

kinderen zich niet tot het moment dat ze naar de basisschool 

gaan! 

 

De wereld van Puck&Co 

Pedagogisch medewerkers van Kindercentra 

Puck&Co en leerkrachten van de Mauritius en 

Rheder Enk weten elkaar te vinden. 
 

VVE 
 

Alle peuters worden begeleid door een 

gediplomeerde pedagogisch medewerker van 

Puck&Co. 

Naast de reguliere Peuteropvang zijn al onze 

vestigingen zogenoemde “VVE locaties” (VVE= 

Voor-en Vroegschoolse Educatie). Kinderen met 

een taalachterstand worden door het 

consultatiebureau naar de Peuteropvang 

doorverwezen. Met deze doorverwijzing wordt 

een extra dagdeel aangeboden waar de kinderen 

gebruik van kunnen maken. De gemeente kent 

hier subsidiemogelijkheden aan toe. 

Wij maken gebruik van het VVE-programma 

Startblokken. Deze methode staat bekend om 

een brede aanpak van de ontwikkeling van het 

jonge kind. 

 

Naast woordenschat en taal vormt spel een 

belangrijke rol hierbij. 

Binnen de school werken wij nauw samen met 

groep 1 en 2. Gezamenlijk dragen wij zorg voor 

een goede en veilige doorgaande lijn. 

Activiteitenthema’s 
 

Alleen of samen, met de andere kinderen, de 

medewerkers of zelfs met eigen vriendjes. 

Puck&Co maakt gewoon onderdeel uit van de 

dagelijkse wereld van uw kind, alsof het bij een 

vriendje of vriendinnetje gaat spelen. 

Daarnaast zijn wij ook een onderdeel van de 

omgeving van onze locatie. We willen actief 

betrokken zijn bij activiteiten die in onze 

omgeving worden georganiseerd. Puck&Co 

draagt daar graag samen met de kinderen haar 

steentje aan bij. 

 

De thema’s worden in overleg met school 

vastgesteld, de peuters doen daar binnen hun 

eigen ontwikkelingsfase aan mee. 
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In onze peuter/kleutergroep de Kroeseboom draait het vooral 

om de volgende activiteiten: 

 activiteiten met boeken, verhalen en liedjes; 

 activiteiten waarbij rekenen/wiskunde aan bod komt 

(tellen, groot/klein, meten); 

 activiteiten in de kleine kring (spelletjes en gesprek, 

communicatie onderling en leren luisteren); 

 spelactiviteiten, begeleid en niet-begeleid spel; 

 constructieve activiteiten (duplo, bouwen); 

 creatieve activiteiten; 

 onderzoek en uitstapjes (techniek, bezoekjes zowel 

binnen als buiten het gebouw); 

 zorgactiviteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

De wereld van Puck&Co,  Rheder Enk en de Mauritius op een 

rijtje 
 

Gegevens van de basisscholen 

Obs Rheder Enk 

Willem Barentszstraat 1 

6991 BA Rheden 

026 495 1231 

 

Basisschool St. Mauritius 

Haverweg 16  

6991 BS Rheden 

026 495 1804 
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