
 

Ouderinformatie VVE programma Uk en Puk 
 
Inleiding 
Op alle kinderdagopvang- en peuterschoollocaties van Kappio wordt gewerkt met een 
voorschoolse educatief (VVE) programma. We maken daarbij gebruik van het programma Uk en 
Puk. Alle kinderen nemen deel aan het programma. Hieronder kunt u lezen wat het programma 
inhoudt en hoe we hierin met u als ouder kunnen samenwerken.  
 
Wat is Uk en Puk? 
Uk en Puk 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. De pedagogisch medewerkers bieden in elk 
thema een aantal activiteiten aan, waarbij gewerkt wordt aan: 

• Doelen voor de taalontwikkeling (praten)  

• Doelen voor de sociaal emotionele ontwikkeling (omgaan met anderen en jezelf)  

• Doelen voor de motorische en zintuiglijke ontwikkeling (bewegen en ontdekken)  

• Doelen voor de rekenvaardigheden (bijvoorbeeld: woorden als groot/klein, kort/lang en 
spelen met cijfers). 

 
Dit is Puk. Puk is het vriendje van de kinderen. Puk maakt altijd wel iets mee wat de 
kinderen herkennen, zoals bijvoorbeeld jarig zijn. Puk biedt troost en is een 
vriendje  waarbij de kinderen zich veilig voelen. Kinderen herkennen zich in Puk.  
 
Werkwijze 
Bij Uk en Puk wordt gewerkt met thema’s. Er zijn in totaal 10 thema’s.  
Aan elk thema wordt 5-6 weken gewerkt.  
De thema’s zijn:  
  Welkom Puk!       Knuffels  

 Hatsjoe       Ik en mijn familie! 
 Wat heb jij aan vandaag?     Regen  
 Dit ben ik!      Eet smakelijk!  
 Reuzen en kabouters     Oef, wat warm!  
      

 
Bij elk thema van Uk en Puk hoort een    verhaal. De pedagogisch 
medewerker leest het verhaal meerdere keren voor. De kinderen 
praten hierbij over het verhaal en soms spelen ze het na.  
Rond dit thema worden nog allerlei activiteiten gedaan zoals knutselen, 
zingen, bewegen, taal- en rekenspelletjes. De pedagogisch 
medewerkers helpen de kinderen bij de activiteiten. Dit gebeurt vooral 
in de kleine groep. Er wordt ook een hoek gemaakt met materialen die 
bij het thema passen, waarmee de kinderen kunnen spelen.   

 

 
De groepsruimte: 
Wij vinden het volgende belangrijk: 

• Er is veel te zien en te doen voor kinderen. De ruimte is ingedeeld in hoeken, 
bijvoorbeeld een huishoek, bouwhoek, leeshoek en themahoek. 

• Materialen hebben een vaste plek. Kinderen weten waar de spullen liggen en waar ze 
het moeten opruimen. Dit bevordert de zelfstandigheid. 



• Op de groep hangen foto’s van Puk die laten zien wat er die dag gaat gebeuren 
(bijvoorbeeld: in de kring, fruit eten, buitenspelen, wc en naar huis gaan).  

 
Ouderbetrokkenheid 
Bij elk thema hoort een nieuwsbrief, waarin wordt uitgelegd wat het thema is. Er staan tips in 
om op een leuke manier met het onderwerp bezig te zijn en uw kind te stimuleren in zijn/haar 
ontwikkeling. U kunt daarbij denken aan het hebben van gesprekjes, versjes, liedjes of ideeën 
voor boeken.  
 
Logeerkoffer 
De pop Puk mag om de beurt bij een kind thuis logeren. Hij gaat 
dan mee in de logeerkoffer. Naast Puk en zijn pyjama, zit 
bijvoorbeeld een boek van het thema of een spelletje in de koffer.  
U kunt dit boek samen met uw kind en Puk bekijken en voorlezen. 
Samen plezier hebben in het voorlezen is het allerbelangrijkste! 
Als Puk weer mee naar de groep komt praten we het erover en kan 
uw kind ook foto’s laten zien van het logeerfeestje! 
 
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 minimaal drie of vier ochtenden (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.  
 
 


