De gemeente Zaltbommel vindt het belangrijk

Wat kost VVE?

dat peuters een peuterspeelzaal, voorschool of

Het volgen van een VVE-programma kost ongeveer

kinderdagverblijf bezoeken. In de stad en in de

10 euro per maand. Die prijs is alleen van toepassing

meeste dorpen zijn speelzalen en voorscholen met

als uw peuter een VVE-verwijzing heeft gekregen van

een speciaal VVE-programma. Deze folder geeft

het consultatiebureau.

Bruchem en Kerkwijk • voorschool De Ukkeklup
Petra van Wijnen - Struijk, telefoon (0418) 64 41 49
petravanwijnen@hotmail.com
Nederhemert • voorschool De Wegwijzer
Gerda Kooijman, telefoon (0418) 55 22 80
g.kooijman@wegwijzernederhemert.nl

de belangrijkste informatie daarover. Lees hem
aandachtig. Uw kinderen hebben er baat bij.

Waar vind ik VVE?

Gun ze een goede start.

De gemeente Zaltbommel biedt VVE-mogelijkheden op
onderstaande locaties. Bij elke instelling is de naam

Zie ook www.zaltbommel.nl
of vraag ernaar bij de leidsters
en leerkrachten.

van een contactpersoon met contactgegevens vermeld

Nieuwaal • voorschool De Regenboog
Andrea Buta - Van Selm, telefoon 06 - 11 33 50 88

Gun ze
een
goede
start

iulian.andrea@gmail.com
Poederoijen • voorschool Juliana van Stolberg
Christine van der Stelt, telefoon (0418) 67 13 15
c.vanderstelt@julianavanstolberg.nl

Aalst • peuterspeelzaal Olleke Bolleke

Zuilichem • voorschool School met de Bijbel

Gosewiena Spiering, telefoon (0418) 67 08 20

Yvonne Roskamp, telefoon (0418) 67 24 66

info@ollekebolleke-aalst.nl

info@smdbzuilichem.nl

Brakel • peuterspeelzaal De Bengelenbak
Alie van den Steenhoven, telefoon (0418) 67 38 98
alievandensteenhoven@hotmail.com

Zaltbommel • peuterspeelzaal ‘t Sprongetje en
peuterspeelzaal Hummeloord
Titia de Gruijter, telefoon 06 - 51 98 91 76
titia@zaltbommelsepeuterspeelzalen.nl

voorschoolse en
vroegschoolse educatie

Wat is VVE?

Voor wie is VVE?

Waarom VVE?

De letters VVE staan voor voorschoolse en

VVE is ontwikkeld voor kinderen vanaf twee jaar die

VVE ondersteunt de ontwikkeling van uw kind.

vroegschoolse educatie. Het is een vorm van spelend

wat extra oefening kunnen gebruiken. Voor degenen

Taalvaardigheid, sociaal-emotionele en motorische

leren, voor minimaal 10 uur per week. Door op de

die onduidelijk praten, teruggetrokken zijn of juist

ontwikkeling van de kinderen krijgen extra aandacht.

Vindt u het belangrijk dat kinderen

peuterspeelzaal of voorschool samen te spelen

druk gedrag laten zien. Ook kinderen die thuis geen

Dankzij VVE worden achterstanden voorkomen of

goed voorbereid aan de basisschool

onder leiding van deskundige leidsters,

Maakt u zich weleens zorgen om de
ontwikkeling van uw peuter?

beginnen?
Lees dan deze
folder en gun ze
een goede start.

ontwikkelen kinderen
zich spelenderwijs.

Nederlands spreken, hebben
vaak baat bij VVE.
Het consultatiebureau
bepaalt welke
kinderen een VVE-plaats
kunnen krijgen.

verkleind en maken ze een goede start
op de basisschool.

