
VVE Thuis in ’t Kwetternest 

In het eerste jaar worden de belangrijkste bouwstenen gelegd voor de ontwikkeling van uw kind. 

Ouders spelen hierbij een grote rol. De manier waarop u speelt en praat met uw kind heeft veel 

invloed op zijn ontwikkeling. Uw kind kan spelenderwijs veel van u leren. VVE Thuis helpt daarbij. 

Peuterspeelgroep 

Peuters die de Peuterspeelgroepen van Scala bezoeken worden op een speelse manier uitgedaagd de 

wereld om hen heen te ontdekken. Het VVE programma waar op de Peuterspeelgroepen mee 

gewerkt wordt heet Piramide. Piramide bestaat onder andere uit thema’s waarbij kinderen een 

aantal weken lang  activiteiten, liedjes en boekjes aangeboden krijgen die passen bij een bepaald 

thema. Het programma VVE Thuis sluit hierbij aan.  

Ouderbijeenkomsten  

VVE Thuis is bedoeld voor peuters vanaf 3 jaar en bestaat uit 8 bijeenkomsten voor ouders per 

schooljaar. Tijdens deze ouderbijeenkomsten ontvangt u een themaboekje passend bij het thema 

waar uw peuter op de Peuterspeelgroep mee bezig is. Door thuis spelenderwijs activiteiten aan te 

bieden die passen bij het thema van de Peuterspeelgroep, zal uw kind nieuwe woorden sneller 

onthouden en leren toepassen.  

Materialen 

De pedagogisch medewerker zal tijdens de ouderbijeenkomsten vertellen over het thema op de 

Peuterspeelgroep. U hoort welke activiteiten uw kind doet op de groep en bijvoorbeeld welke liedjes 

er gezongen worden. Daarnaast worden de activiteiten van VVE Thuis besproken door een 

medewerker van Scala. U ontvangt materialen die u nodig heeft bij het uitvoeren van de activiteiten. 

Het materiaal van VVE Thuis bestaat onder andere uit werkbladen met puzzels, praatplaten, 

memory’s en materialen die u nodig heeft bij het uitvoeren van de activiteiten van VVE Thuis: schaar, 

lijm, vouwblaadjes, spelbord, e.d. 

 

Kosten en aanmelden 

Deelname aan VVE Thuis is gratis. U kunt uw kind aanmelden in overleg met de Pedagogisch 

medewerker van de Peuterspeelgroep en/of via onderstaande contactgegevens. 

 

Meer informatie 

In week 26 (dinsdag 27 juni, woensdag 28 juni en vrijdag 30 juni van 11.45-12.15) is er een 

medewerker van Scala aanwezig op de Peuterspeelgroep met voorbeeldwerkbladen van VVE Thuis.  

U kunt de materialen inzien en vragen stellen over het programma. Ook zijn er folders aanwezig die u 

mee kunt nemen. 

Contact 

Voor vragen en/of aanmelding kunt u ook contact opnemen met de coördinator, Annewieke Stoffer 

via: 

 astoffer@scala-welzijn.nl 

 0516-567220 
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