
Hoi 
peuter!

Kom spelen en avonturen 
beleven bij de voorschool

2 - 4 jaar



De voordelen voor 
peuters 

01 Veel aandacht voor taalontwikkeling

02 De beste voorbereiding op de basisschool

03 Iedere dag buitenspelen

04 Nieuwe vriendjes ontmoeten

05 Thema’s die peuters te gek vinden

06 Leuke activiteiten



Wat is een 
voorschool?
Vroeger heette het de peuter-
speelzaal of de peuterschool. Nu 
is het de plek waar alle peuters 
van 2 tot 4 jaar samen spelen en 
leren.

Op de voorschool werken we met 
een educatief programma. Er is 
veel aandacht en tijd voor taal-
spelletjes, voorlezen, tekenen, 
luisteren, zingen en bewegen. 
Zowel binnen als buiten. Elke dag 
maken we er weer een feestje 
van!

Impuls werkt intensief samen met 
basisscholen. Het programma en 
de werkwijze van de voorschool 
sluiten aan bij het programma 
en de werkwijze in groep 1 en 2. 
Hierdoor is de overgang naar de 
basisschool straks gemakkelijker.

Voorschool Plus
Sommige peuters hebben gewoon 
een beetje extra aandacht nodig. 
Die geven we op de Voorschool 
Plus. Groepen met maximaal 10 
kinderen en gespecialiseerde-
pedagogisch medewerkers.

We werken intensief samen 

met basisscholen.



Spelen = 
leren
Als ik hier een balletje in doe, wat gebeurt er dan? Hé kijk, het rolt naar beneden. Waar 
komt het uit? Kinderen leren door te spelen. De ene keer als je kind alleen speelt. De an-
dere keer samen met vriendjes en vriendinnetjes van de voorschool. Blijf nieuwsgierig!



Hoe ziet een dag eruit op de 
de voorschool?
Wij volgen een vast dagritme. Dat is fijn en vertrouwd. Jouw peuter weet zo precies 
hoe een ochtend of middag verloopt. Hieronder een voorbeeld op een voorschool 
ochtend. De openingstijden en het dagritme zijn per voorschool verschillend. Als een 
voorschool bijvoorbeeld om 12:00 uur sluit, dan is er geen lunch.

08:00  - 08:15 
Inloop: Ouders en 
kinderen komen 

binnen

08:15  - 08:30 
Ouder en kind 

speelkwartiertje

08:30  - 08:45 
Welkom peuter! 

activiteit

08:45  - 09:50 
Speelleren: vrij 

spelen of begeleid 
spelen

09:50  - 10:00 
Tijd om op te ruimen

10:00  - 10:20 
Handen wassen, fruit 

en groenten eten, 
water drinken. 

10:20  - 11:20 
Buitenspelen en 

buiten activiteiten.

11:20  - 11:55 
Naar binnen. Tijd 
voor een gezonde 

lunch. Smullen maar!

11:55  - 12:15 
Creatieve activiteit / 
interactief voorlezen 
/spelen in de hoeken 

12:15  - 12:30 
Afsluiting met 

spelletje of liedje + 
overdracht ouders



Buitenspelen is 
gezond. Dit doen 
we iedere dag. 
Lopen, fietsen, 
rennen ... 

Er is buiten 
genoeg te doen en 
te beleven!



Een gezellige 
plek voor peuters



Wat kost de voorschool?

De kosten voor de opvang en de eigen bijdrage die je gemiddeld per maand 
betaalt, zijn gebaseerd op voorschool voor 16 uur per week, 40 weken per jaar. 
De bedragen zijn in euro’s. Onze medewerkers van de klantenservice helpen 
je graag. Zij kunnen direct jouw ouderbijdrage berekenen. De bedragen zijn in 
euro’s.

Bruto jaarinkomen Je betaalt per maand
lager dan 25.709 18,04
25.710 - 27.061 19,84
27.062 - 28.412 24,81
28.413 - 29.760 29,32
29.761 - 31.214 33,37
31.215 - 32.667 36,08
32.668 - 34.122 40,59
34.123 - 35.574 42,85
35.575 - 37.031 46,45
37.032 - 38.484 50,06
38.485 - 39.972 52,77
39.973 - 41.463 56,38
41.464 - 42.953 59,53
42.954 - 44.443 62,69
44.444 - 45.936 66,75

Bekijk hier de gehele tabel met alle inkomens en ouderbijdragen.



Impuls 
kinderopvang

Fantastiche 
medewerkers

Een geweldig team 
gediplomeerde peda-
gogisch medewerkers
staat voor jouw kind 
en jou klaar.

Wij hebben een groot hart voor alle kinderen uit Amster-
dam. Ieder kind verdient het beste. Daar zetten wij ons 
elke dag voor in. Dat doen we met ons hart en ziel en 
vooral met heel veel plezier.

In Amsterdam-West en Noord vind je onze voorscholen, 
kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Er is altijd 
een leuke Impuls locatie bij jou in de buurt!

Voor- en Vroegschoolse 
Educatie (VVE) 

Wij bieden VVE op onze 
voorscholen en kinder-
dagverblijven. De beste 
voorbereiding op de 
basisschool!

Gezonde 
voeding

Gezonde voeding 
vinden wij belangrijk. 
Veel groente, fruit, 
water en gezonde 
boterhammen.

Buitenspelen

Iedere dag spelen 
we buiten. Buiten-
spelen is gezond en 
leuk!

Ondersteuning 
voor ouders

Onze medewerkers 
van de klantenservice 
ondersteunen en advi-
seren ouders waar ze 
dat wensen.

Kindercampus

De kindercampus is 
een compleet aan-
bod rondom school 
voor alle kinderen 
van 0 tot en met 12 
en hun ouders. 



Kijk eens wat
er gebeurt!



Wij staan voor je klaar!

• Vragen over de ouderbijdrage?

• Wil je een veilige rondleiding op de locatie of         

digitaal?

• Wil je inschrijven?

Bel 020 - 515 88 88 of mail: planning@impuls.nl
of WhatsApp Asmea op maandag, woensdag en 
vrijdag tussen 09:00 uur en 12:00 uur

WhatsApp: 06 - 30 44 02 23



blijf nieuwsgierig

www.impulskinderopvang.nl


