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Voorwoord  
 
Voor u ligt het pedagogisch werkplan van peuteropvang de Zeppelin, onderdeel van stichting Kinderen 
en Ouders. Deze stichting valt onder hetzelfde bestuur als stichting Kinderopvang Purmerend. 
 
Dit pedagogisch werkplan gaat over het opvoeden en begeleiden van kinderen binnen de 
kinderopvang. Een pedagogisch werkplan geeft richting aan keuzes die we maken in het omgaan met 
kinderen.  
 
In een pedagogisch werkplan zijn afspraken vastgelegd; onze pedagogische doelen zijn vertaald naar 
pedagogisch handelen. Een pedagogisch werkplan vinden wij belangrijk om de volgende redenen: 
 

 Een pedagogisch werkplan biedt ons ondersteuning in het werken met kinderen;  

 Wij kunnen op deze manier aan ouders en andere betrokkenen duidelijk maken hoe wij werken;  

 Het pedagogisch werkplan biedt (nieuwe) medewerkers handvaten;   

 We willen onze pedagogische kwaliteit kunnen bewaken. Door het hanteren van een pedagogisch 
werkplan kunnen we nagaan of we bereiken wat we willen bereiken en elkaar aanspreken op 
vastgelegde afspraken.   

Dit pedagogisch werkplan is het resultaat van gesprekken binnen het team over het hoe en waarom 
van ons handelen. De oudercommissie heeft hierover meegepraat en geadviseerd. Een pedagogisch 
werkplan is nooit af en ontwikkelt zich in de loop der jaren. Tenminste één keer per jaar houden we 
ons plan nadrukkelijk tegen het licht. Dit doen we met het team. Ook vragen we de oudercommissie 
om advies bij wijzigingen. Het pedagogisch beleid van Kinderopvang Purmerend is terug te lezen op 
www.kinderopvangpurmerend.nl. 
 
Voor de leesbaarheid hebben wij er voor gekozen het woord ouders te gebruiken en de hij-vorm voor 
het kind. Daar waar ouders staat kunt u natuurlijk ook ouder(s)/verzorger(s) lezen en waar de hij-vorm 
wordt gebruikt bedoelen we natuurlijk ook meisjes. Gaat het over de pedagogisch medewerker, dan 
schrijven we in dit plan in de zij-vorm.  
 
Namens het hele team wensen wij u veel leesplezier! 
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1. Stamgroepen 
Peuteropvang de Zeppelin heeft één stamgroep. De stamgroep bestaat uit maximaal 16 
kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Wij zijn dinsdag, woensdag en vrijdag geopend. ’s 
Ochtends zijn wij geopend van 8.30-11.30 uur en ’s middags van 12.30-15.00 uur. Op de 
woensdag zijn wij alleen in de ochtend open. In de schoolvakanties en op feestdagen zijn wij 
gesloten. 

 
Op de Zeppelin werken twee vaste pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers 
kunnen worden ondersteund in hun taken door een stagiaire. 
 
Gedurende openingstijden zijn altijd minimaal twee volwassenen in het pand aanwezig. Dat 
betekent dat als conform de beroepskracht-kind-ratio slechts één beroepskracht aanwezig is, 
ondersteuning van deze beroepskracht door een andere volwassene in alle gevallen, dus ook 
bij calamiteiten, gegarandeerd is.  Indien nodig schakelen de aanwezige beroepskrachten 
andere volwassenen in conform de achterwachtregeling. 

 
Mentor 

Wij werken met mentorschap. Ieder kind heeft een eigen mentor, het aanspreekpunt voor de 
ouders. Voor algemene informatie kunnen ouders natuurlijk ook bij de andere medewerkers 
terecht. De mentor voert het plaatsingsgesprek met de ouders en begeleidt het kind in de 
eerste weken op de peuteropvang. Het is altijd mogelijk om een afspraak te maken met de 
mentor, bijvoorbeeld wanneer ouders zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind. 

 
Volgen ontwikkeling van de kinderen 

Wij maken gebruik van het kindvolgsysteem Doen, Praten en Bewegen, een compleet 
kindvolgsysteem voor 0-4-jarigen in de kinderopvang. Hiermee volgen en stimuleren de 
pedagogisch medewerkers op een goede en overzichtelijke manier de ontwikkeling van jonge 
kinderen op het gebied van motoriek, spraak/taal en sociale competentie. 
Het doel van dit kindvolgsysteem  is dat: 

 het gedrag van kinderen kan worden vastgesteld; 

 de pedagogisch medewerker goed kan inspelen op de behoeften van kinderen; 

 vroegtijdig stagnatie of problemen in de ontwikkeling wordt voorkomen of beperkt. 
 

Met behulp van observatielijsten volgen de pedagogisch medewerkers gedurende de gehele 
verblijfsperiode de ontwikkeling van kinderen op de voet. De vragen gaan over concreet te observeren 
gedragingen of vaardigheden: de observatielijsten geven een objectief beeld. Met de 
handelingssuggesties uit de handleiding stimuleren zij de ontwikkeling van de kinderen. Dit gaat 
natuurlijk altijd in nauw overleg met de ouder(s). De observaties worden in ieder geval één keer per 
jaar met de ouders besproken. 
Soms geven observaties aanleiding tot extra maatregelen, bijvoorbeeld wanneer we zien dat een kind 
sterk achterblijft in zijn of haar ontwikkeling. We hebben protocollen voor situaties die extra zorg en 
opmerkzaamheid vereisen. In deze protocollen staat beschreven welke stappen er gezet moeten 
worden. Uiteraard is dit altijd in overleg met de ouders.  
Ook hebben wij een pedagogisch coach in dienst die is gespecialiseerd in de ontwikkeling van 
kinderen 0-4 jaar. Indien nodig observeert zij kinderen op de locatie en ondersteunt de pedagogisch 
medewerkers in de aanpak die gekozen moet worden. Aan de hand van een plan van aanpak en het 
overleg met de ouders kan besloten worden om de ouders en het kind door te verwijzen naar 
passende instanties zoals: CJG ( centrum jeugd en gezin), GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst), 
VTO (vroegtijdig onderkenning) of de huisarts. 
 
We gebruiken de informatie ook, uiteraard na toestemming van de ouders, voor de 
informatieoverdracht naar het basisonderwijs en eventueel de buitenschoolse opvang zodat er 
sprake is van een doorgaande lijn, een zogenaamde ononderbroken ontwikkelingsgang van 
kinderen door het onderwijs. Het voordeel hiervan is dat het onderwijs een vroegtijdig signaal 
krijgt over een stagnerende ontwikkeling of juist een ontwikkelingsvoorsprong. 
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2. Pedagogisch beleid 
 
Interactie met het kind 

Ieder moment waarop wij in contact zijn met de kinderen, is een pedagogisch moment. Wij 
communiceren zoveel mogelijk in ik-boodschappen en vertellen de kinderen wat wij waarderen 
in hun gedrag. Wij leggen altijd uit waarom wij gedrag wel of niet goedkeuren.  
Wij geven ieder kind aandacht op zijn eigen manier. Zo wil niet ieder kind aangeraakt en 
geknuffeld worden. Met deze kinderen maken wij dan bijvoorbeeld een praatje.  
Als een kind iets goed doet, iets gemaakt heeft, iemand geholpen heeft, dan belonen wij dit 
kind. Dit doen wij door middel van positieve aandacht zoals een compliment, een duim 
omhoog of wij laten het aan andere kinderen zien. Zo zijn er nog tal van andere voorbeelden.  
Door positief gedrag te belonen wordt het gevoel van veiligheid en geborgenheid vergroot en 
helpen wij het zelfvertrouwen van kinderen te ontwikkelen.  
Wij stimuleren de kinderen zelfstandig dingen te doen of om het tenminste te proberen. Het 
maakt niet uit op wat voor manier zij dit doen. Ze mogen het doen op de manier waar zij zich 
prettig bij voelen. 
 
De pedagogisch medewerkers staan er niet alleen voor, als het gaat om de opvang van de 
kinderen. Ze kunnen altijd terecht bij de locatiemanager. Daarnaast hebben we meerdere 
pedagogisch coaches in vaste dienst die hen ondersteunen. De coaches bezoeken regelmatig 
de verschillende locaties en worden ingeschakeld bij pedagogische vraagstukken.  Indien 
nodig voeren ze samen gesprekken met ouders. Eventueel worden de ouders doorverwezen 
naar het centrum voor jeugd en gezin (CJG), het VTO-team of een andere passende instantie.  

 
Omgang met elkaar 

Wij stimuleren de onderlinge contacten en proberen de kinderen bij elkaar te betrekken. 
Wanneer een kind in z’n eentje speelt of een activiteit doet, komen de andere kinderen vanzelf 
om ook mee te doen. Zo leert het kind meerdere kinderen kennen en kan het vriendjes maken. 
Mochten andere kinderen zich niet aansluiten, dan doen wij een activiteit eerst met het kind 
alleen en vragen daarna steeds meer kinderen om mee te doen met onze activiteit. 
 
Respect hebben voor elkaar staat bij peuteropvang de Zeppelin hoog in het vaandel. Maken 
kinderen ruzie met elkaar, dan begeleiden wij dit volgens de principes van Triple P en zorgen 
ervoor dat ze het weer goed maken. We corrigeren hierbij kort, correct en duidelijk, zodat de 
kinderen weten waar zij aan toe zijn. 

 
Ontwikkeling stimuleren 

Wij werken naar de richtlijnen van het Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma Puk 
en Ko. Bij dit programma werk je themagericht, in blokken van zes weken. Dit houdt in dat alle 
activiteiten die aangeboden worden, gedurende zes weken samenhangen met een gekozen 
thema. We dagen de kinderen uit en laten hen kennis maken met nieuwe materialen en 
kennis, zodat zij zich spelenderwijs ontwikkelen. 
Ouders worden voorafgaand aan het thema geïnformeerd over wat er tijdens de thema weken 
staat te gebeuren. Ouders worden betrokken bij het thema en het thema wordt altijd met een 
(grote) afrondende activiteit afgesloten. 
 
Door binnen en buiten te spelen en activiteiten te doen, stimuleren wij de verschillende 
ontwikkelingsgebieden van de kinderen. Wij zijn ons bij alle activiteiten bewust van de 
stimulans op het gebied van de motorische-, cognitieve-, sociale-, emotionele- en creatieve 
ontwikkeling. 
De rol van de pedagogisch medewerker hierbij is het individueel stimuleren van de ontwikkeling  

  van elk kind, zorgen dat het kind zich veilig voelt, stimuleren van het kind bij activiteiten,  
  begeleiding geven bij activiteiten, gezelligheid creëren en rust en structuur bieden.  
 
Activiteiten en spelmateriaal 
  Wij bieden elke dag een themagerichte activiteit aan. Dit kan bijvoorbeeld zijn: een creatieve  
  activiteit, een muziekactiviteit of een (beweeg)spel. Wij werken met de dagritme kaarten van  
  Puk en Ko. Deze hangen in groep op de plek waar we ook de kring maken. Hierop is te zien  
  waar en wanneer wij  iets gaan doen, zoals eten en drinken of knutselen. Dit geeft de kinderen  
  structuur.  
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  Bij een creatieve activiteit geldt dat het eindresultaat niet belangrijk is, het voornaamste doel is  
  dat het kind in contact komt met verschillende materialen en plezier beleeft aan de activiteit  
  zelf. Creativiteit stimuleert de fantasie en vormt een manier om gevoelens te uiten. We hangen  
  zelfgemaakte creaties op in de groep zodat het nog even zichtbaar is en kinderen en trots naar  
  kunnen kijken. We geven creaties ook direct mee naar huis, omdat kinderen het soms ook vol  
  trots direct mee willen nemen en laten zien aan het thuisfront. 
  Als kinderen een dag niet op de speelzaal aanwezig zijn geweest en er is een (creatieve)  
  activiteit geweest, halen we deze activiteit niet meer in op een andere dag. Een volgende dag  
  doen we namelijk weer andere activiteiten en gaat het kind mee met wat er op de groep  
  gebeurd. 
  Als kinderen zelf ideeën hebben voor een activiteit en spel proberen we hier altijd op in te  
  spelen. Als een kind b.v. aangeeft dat het wilt dansen zetten we muziek aanzetten en als een   
  kind wilt kleien, dan pakken we zo mogelijk de klei. Op deze manier kunnen we ook nog wel 
  eens afwijken van de dag-planning, omdat we het ook belangrijk vinden om in te spelen op de  

  belevingswereld van de kinderen. 
  
Wij hebben verschillende uitdagende spelmaterialen voor de kinderen. Het materiaal is voor 
een deel zo opgesteld dat de kinderen de mogelijkheid hebben zelf te kiezen en ook 
zelfstandig te gebruiken. De pedagogisch medewerker stimuleert, helpt en adviseert het kind 
bij het kiezen van nieuw, spannend en uitdagend materiaal.  

 
Positief opvoeden volgens Triple P 

De pedagogisch medewerkers hebben de cursus Triple P gevolgd; een 
opvoedingsondersteunende methode gericht op positief opvoeden. Mochten ouders graag 
advies willen over hoe te handelen bij de slaapproblemen van hun dochter of de driftbuien van 
hun zoon, dan zijn ze bij de pedagogisch medewerkers van PSZ de Zeppelin aan het juiste 
adres.   
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3. Onze locatie  

Peuteropvang de Zeppelin bestaat uit 1 groep met een aangrenzende toiletruimte. Wij zijn 
gevestigd binnen basisschool de Vlieger. Wij delen de ruimte van de Zeppelin en de 
toiletruimte met school. We delen ook het gezamenlijke speellokaal. Deze gebruiken we met 
de peuters om te sporten en te bewegen.  
 
De peuteropvanggroep is in lichte tinten ingericht, zodat er een bepaalde rust in de groep 
heerst. De groep bestaat uit verschillende hoeken, zoals een huishoek, een leeshoek, een 
bouwhoek met autokleed en een verteltafel. Er is ook een hoge en een lage tafel waar we 
(creatieve-) activiteiten aan doen maar we kunnen er ook eten en/of drinken. 
 
Peuteropvang de Zeppelin maakt gebruik van het schoolplein van basisschool de Vlieger, waar 
de kinderen veilig en onder toezicht kunnen spelen. Het schoolplein is voorzien van enkele 
speeltoestellen en een zandbak. Zodra het weer het toelaat gaan wij met de kinderen naar 
buiten. Eén van de medewerkers inspecteert eerst de buitenspeelplaats op zwerfvuil, want 
veiligheid gaat voor alles. Kinderen kunnen buiten hun energie kwijt, zich uitleven en ontladen.  

   
  Als kinderen de groepsruimte verlaten gaan de pedagogisch medewerkers en de 
  stagiaires altijd mee. Dit gebeurt altijd met alle kinderen van de groep. Ook het buitenspelen  
  gebeurd altijd onder toezicht van de pedagogisch medewerkers. 

4. Dagritme 
Een ochtend of middag op peuteropvang de Zeppelin begint met het persoonlijk welkom heten 
van de kinderen en hun ouders, waarbij we altijd even gezellig praten met elkaar. Dit is een 
sociaal moment tussen ouders onderling en tevens een gelegenheid om vragen te stellen aan 
de pedagogisch medewerker. De medewerker kan ook ingaan op ontwikkelingen die 
leeftijdsgebonden zijn. 
 
Wij starten de dag met de kinderen in de kring. We heten iedereen welkom, maken een praatje 
met de kinderen over het thema dat wij behandelen en zingen hier een lied over of lezen een 
boekje. De kring duurt ongeveer 15 minuten.  
 
Na de kring doen wij een activiteit. Dit kan èèn op èèn zijn of in groepsverband. Dagelijks 
krijgen alle kinderen ook de gelegenheid om vrij te spelen en om deel te nemen aan een 
activiteit. Ons streven is om dagelijks met de kinderen naar buiten te gaan en te spelen op de 
speelplaats. Dit doen wij ook als het bijvoorbeeld wat kouder is. We vragen dan ook aan 
ouders om waterdichte jassen/schoenen aan te doen. 
 
Tijdens de ochtend hebben we ook een gezamenlijk moment aan tafel, waarbij we fruit eten. 
In de middag eten we aan tafel iets hartigs, waarbij de kinderen altijd een keus krijgen tussen 
minimaal 2 producten. Dit kan bijvoorbeeld een cracker zijn, ontbijtkoek, soepstengel of een 
rijstwafel. 
 
Als er een verjaardag is die wij vieren, kan het zo zijn dat we alleen de traktatie van de jarige 
eten. We vragen alle kinderen om iets te trakteren dat gezond is. Als de kinderen snoepjes of 
andere zoetigheid uitdelen, geven we dit de kinderen mee naar huis. 

 

5. Locatie-eigen regels en rituelen 
Rituelen zijn voor kinderen erg belangrijk. Herhaling geeft hen zekerheid en vertrouwen. 
Hieronder geven wij een opsomming van de belangrijkste rituelen op PSZ de Zeppelin. 

 
Wennen 
  Bij de Zeppelin beginnen we met een intake op de eerste dag dat de peuter naar de opvang  
  komt. De Peuter mag deze dag meteen komen wennen. Wij besteden veel aandacht aan het  
  afscheid, omdat het een emotioneel moment kan zijn voor zowel de ouder als het kind. Als het  
  wennen nog wat moeizaam verloopt, dan bespreken we dat met de ouders. We zoeken naar  
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  een oplossing, bijvoorbeeld door het kind eerst een uurtje te laten blijven, de tweede keer  
  anderhalf uur en het zo op te bouwen. We kijken naar wat het beste is voor het kind en 

overleggen altijd met de ouders. 
 
Brengen en ophalen 
 Wanneer de kinderen met hun ouder ’s ochtends binnen komen, hangen zij eerst de jas en tas  
 van hun kind aan de kapstok. Wij begroeten de kinderen en ouders en maken een praatje. De  
  kinderen kunnen op dit moment lekker gaan spelen in bijzijn van hun ouders of al zonder hen.  
  Als de ouders weg gaan, vinden wij het belangrijk dat er afscheid wordt genomen van het kind.  
  Dan weet het kind dat de ouder weg is. 
 

Bij het ophalen vertelt de pedagogisch medewerker over de belevenissen van het kind.  
In het geval de pedagogisch medewerker of de ouder zelf prijs stelt op een uitgebreider 
gesprek, dan doen we dat liever niet even tussendoor bij het brengen of halen, maar maken 
hiervoor een aparte afspraak. Ophalen kan tijdens het laatste kwartier van de ochtend of 
middag.  

 
Speen- en/of knuffelgebruik 

Heeft het kind een speen of een knuffel dan mogen deze mee naar de peuteropvang in het 
geval het kind hier veel steun en houvast aan heeft. Na het afscheid van de ouders, als we 
samen aan tafel gaan zitten, bergen we de speen en de knuffel liever op. Ze worden alleen 
weer tevoorschijn gehaald wanneer het kind erg verdrietig is. In overleg met de ouders kunnen 
we het speen- en/of knuffelgebruik afbouwen.  

 
Eten en drinken 

Wanneer het tijd is om iets te eten en drinken, gaan wij met alle kinderen aan tafel zitten of in 
een kring. We hebben èèn eetmoment per ochtend of middag. Ons aanbod van voeding en 
dranken bestaan uit A-merken. In de ochtend eten we fruit, wat de ouders zelf meenemen. In 
de middag eten we een volkorencracker, rijstwafel, volkoren ontbijtkoek, volkorenbiscuit of 
soepstengel. Ieder kind krijgt maximaal 2 stuks en mag zelf altijd een keuze maken tussen 
verschillende producten. Als drinken bieden wij water, thee, vruchtensap, diksap of Karvan 
Cevitan aan. Ook hierbij krijgt een kind altijd een keuze tussen minimaal 2 verschillende 
dranken. 
 
De eet- en drinkmomenten zijn gezellige rustpunten op de dag, een sociaal groepsgebeuren. 
We zingen, lezen voor uit een boek of we praten met de kinderen. Het zijn waardevolle 
momenten waarin kinderen hun verhalen kwijt kunnen en ervaringen kunnen delen. Ook 
eenvoudige tafelmanieren en omgangsvormen komen aan bod, zoals wachten met eten totdat 
iedereen wat heeft gekregen; niet praten met volle mond.  
 

Verschonen en zindelijkheid 
In overleg met de ouders proberen wij het zindelijk worden van hun kind te stimuleren. Wij 
maken hiervoor gebruik van zogenaamde plasdiploma’s. Wij lopen mee naar het toilet en 
helpen het kind waar nodig. Aan kinderen zonder luier vragen wij regelmatig of ze moeten 
plassen. Ouders nemen zelf schone luiers mee. We verschonen alleen als het kind heeft 
gepoept of duidelijk veel geplast heeft. Na ongelukjes geven wij vuile kleren mee naar huis in 
een plastic zakje.  
 

Vierogenprincipe 
Een beroepskracht op de peuteropvang mag vanaf 1 juli 2015 niet meer aan het werk zijn 
zonder dat een collega hem of haar kan horen en/of zien. Daarom hebben wij een aantal 
maatregelen genomen die zijn vastgelegd in het Beleid Veiligheid & Gezondheid. De 
belangrijkste maatregelen zijn: 

 Als de peuteropvangruimte glas in of naast de deuren heeft, dan plakken we dit glas niet 
af met mededelingen, werkjes of andere zicht belemmerende zaken. Zo kunnen andere 
volwassenen gemakkelijk zien wat zich in de peuteropvang af speelt. 

 Op de locatie zijn altijd minimaal twee personen aanwezig: bij de VVE-peuterspeelzalen 
zijn er standaard twee pedagogisch medewerkers aanwezig op de groep, en soms een 
stagiaire, en bij de reguliere groepen een pedagogisch medewerker en een groepshulp 
en/of stagiair. 
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 Voor het in dienst treden van een nieuwe medewerker  moet Stichting Kinderen en 
Ouders  in het bezit zijn van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Ook trekken 
wij minimaal twee referenties na. 

 De locatiemanager en leerkrachten van scholen waar de peuteropvang is gevestigd, 
brengen regelmatig een onaangekondigd bezoek aan de peuteropvang. 

 Onze pedagogische doelen staan op de agenda van elk teamoverleg. Wij bespreken dan 
samen hoe we omgaan met de kinderen. 

 
Kinderen met opvallend gedrag 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich bij ons veilig en vertrouwd voelen. Wanneer de 
pedagogisch medewerker merkt dat een kind zich niet prettig voelt in de groep en gedrag 
vertoont dat voor het kind zelf en anderen problemen oplevert, dan zal zij haar zorgen delen 
met de pedagogisch coach van Kinderopvang Purmerend. We lichten de ouders hier altijd over 
in. Samen kijken we hoe het kind zich prettig en veilig kan gaan voelen in de groep. Levert dit 
uiteindelijk niet het gewenste resultaat op, dan wordt, afhankelijk van het probleem, contact 
gezocht met een externe instantie. Uiteraard altijd met toestemming  van de ouders. Hierbij 
hanteren wij het protocol ‘Kinderen met opvallend gedrag’, onderdeel van het kwaliteitsbeleid 
van Kinderopvang Purmerend. De pedagogisch medewerker houdt de locatiemanager op de 
hoogte.  

 
Oudercommissie 

Peuteropvang de Zeppelin heeft een oudercommissie, die in ieder geval 2 keer per jaar bij 
elkaar komt. Ouders kunnen ook hier terecht met vragen en/of opmerkingen. 

 
 

6. Peuteropvang de Zeppelin in de wijk 
Peuteropvang de Zeppelin is gevestigd in de wijk Purmer-Zuid en werkt nauw samen met 
basisschool de Vlieger. Met toestemming van de ouders geven wij ook een warme overdracht 
aan Basisschool de Vlieger wanneer een kind 4 jaar oud wordt. 

7. Doelen voor komend jaar 
 Eén medewerker zal in 2018 starten met de training: VVE. Methode: Puk en ko.Er wordt al 

met de Puk methode gewerkt, maar de scholing moet nog gestart worden. 

 Ouders zullen meer betrokken worden bij de thema’s en activiteiten van peuteropvang de 
Zeppelin, middels het gebruik van thema-nieuwsbrieven. 

 We willen thema’s laten overlappen tussen school en de peuteropvang, zodat er een 
overlap is in activiteiten en sfeer. 

8. Activiteitenplanning 
Wij hebben iedere zes weken een thema aan de hand waarvan wij activiteiten doen met de 
kinderen en de groepsruimte aankleden. Een greep uit de thema’s die aanbod komen: 

 Reuzen en kabouters (over groot en klein) 

 Familie 

 Hatjoe (over ziek zijn en beter worden) 

 Sinterklaas 

 Kerst 

 Beroepen zoals b.v. de politie/brandweer. 

9.    Meer informatie 
 

We hebben u in dit werkplan inzicht gegeven in de werkwijze van peuteropvang de Zeppelin, 
onderdeel van Kinderopvang Purmerend. Wanneer u nog vragen heeft, schroom niet de 
pedagogisch medewerkers van de Zeppelin te benaderen.   
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Ook bestaat de mogelijkheid om het pedagogisch beleidsplan van Kinderopvang Purmerend in 
te zien. Dit plan is te vinden op onze website www.kinderopvangpurmerend.nl. Op de website 
kunt u ook andere informatie vinden over Kinderopvang Purmerend, zoals het laatste nieuws, 
de sluitingsdagen en de vakantieperioden.  

http://www.kinderopvangpurmerend.nl/

