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Uw contactpersonen
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Bij wie kunt u terecht?
Bij alle kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in 
Hengelo vindt u VVE. Extra dagdelen VVE krijgt uw kind 
alleen bij Spring! Peuterspeelzalen. Dat komt omdat de 
gemeente Spring! hiervoor subsidie geeft. 

Contact
Vraag de leidsters van een peuterspeelzaal of kinder-
dagverblijf bij u in de buurt om informatie. Of meld u 
rechtstreeks bij Spring!

Kosten & aanmelden
De kosten voor gewone VVE verschillen per kinderdag-
verblijf en peuterspeelzaal. Twee dagdelen extra VVE 
kost u niets, dankzij subsidie. Uw kind krijgt dit gratis, 
als het ergens in Hengelo al naar de opvang gaat. Het 
maakt niet uit waar dat is: bij een peuterspeelzaal van 
Spring! of bij een kinderdagverblijf.

Aanmelden
Kan uw kind opvang of een tussenstap 
naar de basisschool gebruiken? 
Neem dan contact op met Spring! 
Peuterspeelzalen. Kijk voor gegevens 
op de achterpagina. 



Hoe werkt het?
Voluit heet de tussenstap voor uw kind: voor- en vroeg-
schoolse educatie. Een hele mond vol, die we meestal 
afkorten tot VVE. VVE betekent het voorbereiden van uw 
kind op de basisschool. Hoe? Door middel van allerlei 
oefeningen, van taal tot tellen, van contact tot bewegen. 
Lees hier meer over op www.springhengelo.nl/VVE.

Kinderopvang met een beetje meer
Alle leidsters van kinderdagverblijven en peuterspeelza-
len in Hengelo geven die VVE. Zij bieden uw kind daar-
mee volop ruimte. Ruimte om te ontdekken, te delen, op 
z’n beurt te wachten, anderen te helpen en… te groeien.

Voor wie 
• Deze VVE is voor alle kinderen tot 4 jaar. 
• Pikt uw kind woordjes niet zo snel op? Komt zijn pra-

ten wat laat op gang of maakt hij moeilijk vriendjes? 
Dan kan hij misschien extra VVE gebruiken, omdat 
hij mogelijk wat achterloopt voor z’n leeftijd. Dit 
geldt voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar.

Extra steuntje
Of uw kind extra VVE nodig heeft (twee dagdelen), 
beslissen de intern pedagogisch begeleiders van Spring!. 
Zij letten daarbij op verschillende dingen, zoals de ach-
tergrond van uw kind en hoever het met taal is. Belang-
rijk voor die extra VVE is wel dat uw kind al twee keer per 
week een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal bezoekt.

Zetje voor de groei
Wilt u uw kind een steuntje geven in z’n groei? Zoekt 
u als (werkende) ouders voor hem een uitdagende 
opvangplek en gunt u hem een extra stap vóór de basis-
school? De kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in 
Hengelo bieden het allemaal. 

Overal tegelijk mee bezig…
Uw peuter of kleuter maakt veel mee. Bovendien leert hij 
veel dingen in een paar jaar tijd: lopen, praten, contact 
maken, spelletjes doen, tekenen. Soms gaat hem dat 
allemaal iets te snel. De volgende stap in zijn jonge 
leventje – naar de basisschool - is dan net te groot. Dan 
helpt een tussenstap (VVE, zie pagina 3).

Waarom VVE:
•	 opvang	met	groeiprikkels
•	 voorkomt	achterstand	in	

taal en groei
•	 sterkere	band	tussen	

ouders en leidsters

Wij een zetje, u een zetje?
Het helpt voor de groei van uw kind als het dezelfde 
prikkels van verschillende kanten krijgt. Ons advies is 
daarom: probeer thuis uw kind ook te prikkelen en te 
helpen, door bijvoorbeeld samen woordjes te oefenen, 
samen te zingen en samen te spelen. Allemaal dingen 
die hij in de peuterspeelzaal of op het kinderdagverblijf 
ook leert en die hij zo dus sneller onder de knie krijgt. 

Opstapje naar de basisschool


