
Ouderinformatie Startblokken  
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Op peuterscholen van Kappio wordt gewerkt met een voorschools educatief (VVE) programma. Alle 
kinderen nemen deel aan het programma Startblokken. Hieronder kunt u lezen wat het programma 
inhoudt en hoe we hierin met u als ouder kunnen samenwerken. 
 
Wat is Startblokken? 
Startblokken is een programma voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Spelenderwijs worden kinderen 
gestimuleerd in hun ontwikkeling. Het contact tussen kinderen en tussen kind en pedagogisch 
medewerker is hierbij belangrijk. Er wordt extra aandacht besteed aan taal-, spraak, reken-, beweging en 
de sociaal- emotionele ontwikkeling van uw kind.  
 
Startblokken sluit aan bij de belevingswereld van kinderen. We werken met thema’s en vanuit die 
thema’s ontdekken we de wereld. Er worden activiteiten en materialen aan de kinderen aangeboden. 
Deze activiteiten en materialen komen uit de ‘echte’ wereld. Dit houdt in dat de kinderen spelen met 
materialen die wij thuis ook gebruiken. Dan kunt u denken aan potten en pannen. 

 

 
 
 

De thema’s duren een aantal weken, afhankelijk van de interesses 
van de kinderen. In de activiteiten komen meerdere woorden aan 
bod die uw kind kan leren. Wij begeleiden de kinderen bij het spel en 
de activiteiten. Dit gebeurt vooral in kleine groepjes. Ook is er een 
themahoek waarin uw kind kan spelen.  
 
Ouderbetrokkenheid is belangrijk 
Als u betrokken bent bij het thema heeft dat een positieve invloed. 
Vooral als uw kind een VVE indicatie heeft, is het belangrijk dat u 

thuis aansluit bij het thema en de activiteiten. Dit kan door bijvoorbeeld een liedje te zingen, samen te 
spelen en regelmatig voor te lezen of een verhaal te vertellen in de taal die u het beste spreekt.  
 
Wij helpen u daarbij: 

• Bij de start van een thema ontvangt u een nieuwsbrief met uitleg over het thema, met 
inspirerende tips voor thuis. 

• Soms geven we u materialen mee, bijvoorbeeld een boekje om te lezen.  

• Er zijn diverse inloopochtenden, waarin u samen met uw kind kunt spelen of een boekje kunt 

lezen.  

• U mag een keer aanwezig zijn bij een ochtend op de groep. 

• Op sommige peuterscholen mag een pop of beer bij een kind van de groep thuis logeren. Als de 
logeerpop of -beer weer mee naar de groep komt, bekijken we in de kring de foto’s en praten 
we hierover.  

Elk thema bieden wij:  

• Kringactiviteiten en kringgesprekken  

• Samen boeken lezen, “schrijven” en 
vertellen 

• Ontdekken, experimenteren en 
bouwen 

• Rollenspel spelen (vader/moeder, 
dokter/patiënt) 

• Rekenspelletjes 

• Bewegingsspel 

• Tekenen en knutselen 

• Zingen en versjes 
 



 
Samenwerking met de basisschool (doorgaande lijn) 
De overgang van uw kind van de peuterschool naar de basisschool is een belangrijke stap. Wij zorgen 
daarom voor een goede doorgaande lijn. De pedagogisch medewerker schrijft een overdracht, over de 
ontwikkeling van uw kind. Deze overdracht wordt, met toestemming van u, doorgestuurd naar de 
basisschool waar uw kind naar toe gaat.  
Kappio wil graag een goede samenwerking met het onderwijs. Bijna alle peuterscholen bevinden zich in 
of nabij een basisschool. We maken met de basisschool afspraken, bijvoorbeeld over het werken met 
dezelfde thema’s, samen activiteiten doen, samenspel met kleuters of er wordt een keer voorgelezen 
door kinderen van de basisschool. 
 
Wat betekent het wanneer mijn kind een VVE indicatie heeft? 
Kinderen met een VVE-indicatie komen 16 uur per week naar de groep. Er is extra aandacht voor de 
ontwikkeling van uw kind. Het gaat om de kracht van de herhaling. De doelen die gesteld worden voor 
uw kind, worden ongeveer 1 keer per 10 weken besproken tijdens een kindbespreking met de 
pedagogisch coach en zo nodig aangepast. Tijdens de oudergesprekken wordt er over de doelen verteld, 
zodat u ook thuis spelenderwijs uw kind verder kan helpen in zijn/haar ontwikkeling. Verder krijgt u de 
mogelijkheid om mee te draaien op de groep. 
 
Inschrijven 
Via het consultatiebureau kan uw kind een VVE-indicatie krijgen. Kappio krijgt daarna een 
aanmeldingsformulier voor VVE-deelname. Een medewerker van het servicebureau neemt na ontvangst 
telefonisch contact met u op om uw kind voor VVE te plaatsen. De kosten voor deelname aan VVE 
worden met u besproken en kunt u via de toeslagenregeling bij de belastingdienst indienen. 
 
Vragen 
Heeft u vragen over VVE, stelt u die dan gerust aan de pedagogisch medewerker van uw kind. 
 


