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Uw kind komt in aanmerking 
voor Voor- en Vroegschoolse 
Educatie (VVE). De gemeente 
biedt u dit gratis aan.

Wij geven u in deze folder meer 
uitleg over VVE in E�en-Leur.

Geef uw kind
een goede sta�!

Voor- en Vroegschoolse Educatie helpt

Tips

 Lid worden van de bibliotheek is voor uw kind gratis
 Leestips voor leuke boeken staan op www.boekstart.nl
 Speelgoed lenen is mogelijk bij de speel-o-theek

Meer informatie

Uw vragen kunt u stellen aan het consultatiebureau.
U kunt uw vragen ook stellen aan de pedagogisch
medewerkers van de Voor- en Vroegschoolse Educatie.

VVE-locaties Etten-Leur

Kinderdagverblijf De Sjoester 
Schipperstraat 20
T 076 - 503 59 07
www.kober.nl

Kinderdagverblijf Dikkertje Dap 
Edward Poppelaan 20
T 076 - 501 81 06
www.kober.nl

Kinderdagverblijf Do-Re-Mi
Tamboerijn 9
T 076 - 501 00 38
www.kober.nl

Kindercentrum de Vleer
Kraanvogel 20
T 076 - 503 22 07
www.kober.nl

Kindercentrum Belle Fleur 
Markt 98
T 076 - 800 99 89
www.bellefleur.nl

Kinderdagverblijf IKC Vincent van Gogh 
Lambertusstraat 5
T 06 - 437 469 15
www.kdvdegroenevlinder.nl

Peuteropvang De Zonnehoek 
Achter de Molen 17
T 076 - 504 10 07
www.kober.nl

Kinderdagverblijf Woelwater 
Karnsberg 1a
T 076 - 503 79 09
www.kober.nl



Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie?

Voorschool kinderdagverblijf en peuteropvang
Vroegschool groep 1 en 2 van de basisschool 
Educatie onderwijs

Waarom is er Voor- en
Vroegschoolse Educatie?

Ieder kind ontwikkelt zich in een eigen tempo. Sommige
kinderen kunnen daarbij een steuntje gebruiken. We willen
deze kinderen zo goed mogelijk helpen. Door extra
begeleiding in de voorschool maken ze een zo goed
mogelijke start op de basisschool.

Uw consultatiebureau stelt vast of uw kind voor de extra
ondersteuning in aanmerking komt. 

Hoe werkt Voor- en
Vroegschoolse Educatie?

De Voor- en Vroegschoolse Educatie werkt met
een vast programma. We bieden de activiteiten
in spelvorm aan. Soms doen we dit met een kind
alleen; een andere keer in een klein groepje; en
soms gebeurt dit in een grotere groep kinderen.
We laten de kinderen spelend leren. De activiteiten sluiten
aan bij de leefwereld van uw kind.

We begeleiden kinderen 10 uur per week bij de peuteropvang
of het kinderdagverblijf. U helpt door ook thuis te oefenen
met uw kind. U zult zien dat uw kind veel leert!

Op welke ontwikkelingsgebieden
wordt er gelet?

We letten op vier ontwikkelingsgebieden:
 Spraak en taal: praten en vertellen, zingen. 
 Sociaal en emotioneel gedrag: samen spelen en met

 elkaar omgaan.
 Motorisch: bewegen, knippen en plakken.
 Rekenen: tellen, weten wat veel of weinig is.

Hoe gaat het verder?

We vullen het aanmeldformulier samen met u in. U vertelt
welk kinderdagverblijf of peuteropvang uw voorkeur heeft.
Het consultatiebureau stuurt uw gegevens naar die locatie.
Een medewerker van die locatie neemt daarna contact
met u op.

Wat verwachten we van u?

U kunt ook veel zelf doen. U merkt dat de ontwikkeling dan
sneller gaat. Zonder uw steun leert uw kind minder snel.

U helpt uw kind door:
 Veel met uw kind te praten over de dingen op 

het kinderdagverblijf of de peuteropvang.
 Boekjes voor te lezen en samen te zingen.
 Aan uw kind te vertellen wat u ziet of doet.
 In uw eigen taal met uw kind te praten, wanneer u de

 Nederlandse taal zelf moeilijk vindt.


