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gezond eten en drinken. Op alle dagen krijgen de kinderen 
water en/of thee geserveerd. Dagelijks eten de kinderen een 
stuk fruit en krijgen ze de gelegenheid iets te drinken.  
Het is gebruikelijk dat u het fruit voor uw zoon/dochter 
meegeeft. 

Mocht uw kind nog niet zindelijk zijn, verwachten wij dat 
u dagelijks voldoende ‘pampers’ meegeeft. Ook als uw kind 
reeds zindelijk is, vinden wij het fijn als u schone kleding in 
de tas van uw kind meegeeft. Dit in het geval er een ‘onge-
lukje’ gebeurt en verschoning noodzakelijk is.

Ouderbijdrage
Per 1 augustus 2016 is de harmonisatie tussen de kinder-
opvang en de peuterspeelzalen in de gemeente Rotterdam 
tot stand gebracht. Deze harmonisatie heeft als doel alle 
peuters binnen de gemeente Rotterdam de gelegenheid te 
bieden de peuteropvang te bezoeken voor minimaal twee 
dagdelen (zes uur). 

Doelgroeppeuters krijgen daarbij aanvullend twee dag- 
delen gratis. Het Centrum voor Jeugd en Gezin bepaalt 
wanneer een peuter een doelgroeppeuter is. Dit heeft o.a. te 
maken met de thuistaal en met de opleiding van de ouders. 
Deze peuters moeten in ieder geval 2 jaar en 4 maanden 
zijn om hiervoor in aanmerking te komen. Ouders gaan 
hiervoor een inkomensafhankelijke bijdrage betalen, volgens 
de regelgeving in de kinderopvang. . Deze kosten variëren 
in 2020 van € 0,33 tot € 8,17 per uur.  Werkende ouders 
betalen in eerste instantie het hoogste bedrag, maar kun-
nen via de belasting maandelijks een kinderopvangtoeslag 
(K.O.T.) ontvangen. Een ouderpaar dat maar één of geen 
inkomen uit arbeid heeft, betaalt direct een inkomensaf-
hankelijk netto bedrag. Zij kunnen geen K.O.T. aanvragen. 
Voor vragen of informatie over uw maandelijkse lasten kunt 
u terecht bij Petra Verweel of Mieke Hijzen.

Wanneer ouders / verzorgers besluiten hun kind uit te 
laten schrijven bijvoorbeeld door een verhuizing of plaat-
sing op een basisschool, dienen ze dit 1 maand voor de 
vertrekdatumschriftelijkaan te geven. Dit i.v.m. de auto-
matische betalingen. Indien uw kind doorstroomt naar de 
basis¬school ‘Valentijn’ hoeft dit niet, het stopzetten van de 
betaling wordt dan door de coördinator van de peuterspeel-
zaal geregeld.

Ziekte van kinderen
Wanneer uw kind ziek is, verwachten wij van u dat u de 
peuterspeelzaal hiervan op de hoogte brengt.
Voor de ochtendgroep door ’s morgens voor 8.30 uur con-
tact op te nemen en voor de middaggroep voor 12.30 uur via 
telefoonnummer van de Dolfijn rechtstreeks: 010-8450653 of 
van de Valentijnschool 010-4761184.

Wanneer er op de peuterspeelzaal geconstateerd wordt dat 
uw kind ziek is, neemt de leidster direct contact op met één 
van de ouders. Dan wordt u verzocht uw kind op te komen 
halen. Hiervoor is het noodzakelijk dat een correct telefoon-
nummer bij de leidster bekend is. 

Klachtenprocedure
Indien u op- of aanmerkingen heeft of er is een probleem, 
stellen wij het erg op prijs als u hierover in gesprek gaat. 
In eerste instantie met de direct betrokkene. Komt u er 
niet uit dan kunt u terecht bij de hoofdleidster en/of de 
teamleider. Uit ervaring blijkt dat er dan altijd wel tot een 
oplossing gekomen kan worden. Indien dat echter, ge-
let op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de 
behandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, 
kan men in contact treden met de bovenschools manager 
van de school of, met name bij privacy gevoelige zaken, 
met één van de vertrouwenspersonen van de RVKO. De 
volledige klachtenregeling van de RVKO kunt u opvra-
gen bij de directie of de contactpersoon van de school.                                                                                                                  
U kunt ook ten alle tijden uw klacht direct neerleggen bij  
de externe geschillencommissie.  
www.degeschillencommissie.nl  

Huisregels
Om het één en ander correct en naar ieders tevredenheid te 
laten verlopen zijn er een aantal huisregels opgesteld. Deze 
zijn in samenspraak met alle leidsters en de cliëntenraad 
opgesteld.

• Wanneer uw kind door iemand anders opgehaald wordt   
 dan u zelf, vragen wij u de leidsters hiervan op de   
 hoogte te stellen. In het kader van veiligheid geven wij   
 uw kind anders niet mee.
• Kinderen nemen geen eigen speelgoed van thuis mee. 
• Wij verwachten van een ieder een respectvolle omgang   
 met elkaar. Hiervoor vinden wij het noodzakelijk dat   
 binnen de school Nederlands gesproken wordt. Ieder   
 vorm van agressief gedrag wordt niet getolereerd. Er is   
 een gedragsprotocol op school aanwezig.
• Na de inlooptijd nemen de ouders afscheid van hun 
 kind en verlaten de ruimtes behorende bij de peuter-  
 speelzaal, waar ook de gang toebehoort.
• In die situaties dat u uw kind niet op tijd kan brengen   
 (doktersbezoek, consultatiebureau etc) of eerder de   
 peuterspeelzaal zou moeten verlaten kunt u dit in over-   
 leg met de leidster van uw kind regelen.
• Buggy’s kunnen niet binnen de school blijven staan in   
 verband met brandveiligheid.

Wij wensen u en uw peuter een fijne  
tijd toe op De Dolfijn!!

Algemene informatie 
 
’De Dolfijn’ is een peuterspeelzaal voor kinderen van 2 tot 4 
jaar (peuters). Op dit moment zijn er 4 ochtendgroepen en 
4 middaggroepen.  

‘De Dolfijn’ bestaat reeds 30 jaar en heeft in de loop van 
de jaren een goede reputatie opgebouwd op het gebied van 
peuteropvang. Het woord peuterspeelzaal doet vermoe-
den dat de kinderen naar ‘de Dolfijn’ komen om te spelen. 
Echter voor kinderen van deze leeftijd staat spelen gelijk 
aan leren. Om de tijd die de kinderen in de peuterspeelzaal 
doorbrengen zo plezierig en leerzaam mogelijk te maken, 
werkt ‘de Dolfijn’ volgens het voorschool programma  
‘Piramide’ .
‘De Dolfijn’ is onderdeel van de Valentijnschool. De door-
gaande lijn is door een nauwe samenwerking gewaarborgd. 

Openingstijden
De openingstijden van de Dolfijn vanaf 31 augustus 2020 
zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
Ochtendgroepen:   8.00u.- 11.30u.  
(inclusief breng- en haalmoment)
Middaggroepen:  12.00u.- 15.30u.  
(inclusief breng- en haalmoment) 
Op woensdag is de Dolfijn geopend van 8.15u.- 12.15u. 
(inclusief breng- en haalmoment)
Tijdens de schoolvakanties van de Valentijnschool is ‘de 
Dolfijn’ ook gesloten.

Onder het kopje “ouders” op de website (www.valentijn-
school.nl en dan doorlinken naar peuterspeelzaal) vindt u de 
kalender met oa, vakanties en vrije dagen. Op studiedagen  
is de Dolfijn gesloten. Vlak voor een vakantieperiode wor-
den de ouders nogmaals ingelicht. 

Onze manier van werken
De Dolfijn beschikt over een moderne, gezellige en kind-
vriendelijke accommodatie waar ook volop gelegenheid is 
om veilig buiten te spelen. In ons pedagogisch beleidsplan 
kunt u lezen wat onze werkwijze is. Deze is op te vragen bij 
Petra Verweel.
 
De doelstelling van ‘de Dolfijn’ is dat de kinderen tot een 
optimale ontwikkeling komen. Dit wordt bereikt door mid-
del van het creëren van een positief sociaal klimaat, waarin 
kinderen zich veilig voelen en een krachtige leeromgeving. 
Om dit te bereiken hanteren we de volgende uitgangspun-
ten;
•  Er wordt uitgegaan van het kind zelf. Kinderen moeten   
 zich kunnen ontwikkelen naar hun eigen mogelijk- 
 heden en in hun eigen tempo.
•  Spel wordt gezien als een belangrijke mogelijkheid om   

 de opgedane ervaringen te kunnen verwerken.  
 Groepsleidsters spelen in op de spelvragen van de  
 kinderen.
•  Naast de vrije spelkeuze is het voor kinderen van be  
 lang dat er structuur, veiligheid, geborgenheid en rust   
 wordt aangeboden. Daarom wordt er gebruik gemaakt   
 van regels en een vast dagschema.
•  Kinderen worden gestimuleerd tot zelfstandigheid en   
 tot het nemen van eigen initiatieven waarbij uitgegaan   
 wordt van de mogelijkheden van het kind.
 
Daarnaast vinden we het belangrijk dat er een goed   
contact wordt opgebouwd met de ouders en dat deze  
wordt onderhouden waardoor er een vertrouwensrelatie ont-
staat. Dit wordt oa. bereikt door regelmatig met de ouders 
een gesprek te voeren over hun kind.  
De breng- en haalcontacten zijn hier uitermate geschikt 
voor. Er wordt ook gestreefd naar een zo goed mogelijke 
afstemming van de leefwereld thuis met die van de 
peuterspeelzaal. 

 
Inspraak en informatie
Via de oudercommissie hebben de ouders medezeggen-
schap. De oudercommissie komt 3 keer per jaar bijeen en 
bestaat uit 6 ouders. Vanuit de peuterspeelzaal nemen de 
hoofdleidster en teamleider zitting in deze commissie.  
De oudercommissie is te bereiken via  
OudercommissieDolfijn@valentijnschool.nl.  
Via nieuwsbrieven, de website, email en de Parro app  
worden ouders op de hoogte gehouden van alles wat er 
gebeurt en komen gaat op de Dolfijn. Ook worden er  
regelmatig informatiebijeenkomsten gehouden.

Inschrijving en plaatsing
U kunt zich aanmelden bij ‘De Dolfijn’ of de Valentijn-
school.Tijdens het intakegesprek krijgt u allerlei informatie 
over het reilen en zeilen op de Dolfijn. U kunt dan eventu-
eel ook uw kind direct inschrijven. Voor het inschrijven zijn 
er een aantal gegevens (BSN nummers, IBAN nummer) 
nodig van zowel het kind als de ouders. Ook moet er een 
contract getekend worden, voordat het kind daadwerkelijk 
gaat starten op de Dolfijn.  
Tegen de tijd dat uw kind geplaatst wordt, ontvangt uw kind 
een uitnodigingskaart. Hierop wordt aangegeven wanneer 
uw kind kan beginnen en in welke groep hij/zij geplaatst is.

Wat moet u meegeven 
 
De Dolfijn is een Lekker Fit peuterspeelzaal. Dit betekent 
dat er aandacht is voor extra en intensiever bewegen en voor 


