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Ruimte om te groeien 
en om jeugdherinneringen te maken

Kinderopvang bij Wasko of minder werken?

voor een gratis 
proefdag

Herken je deze gesprekken? 
Lastige discussies waarin je 

automatisch verzeild raakt 
als toekomstige ouder maar 

ook als je als ouder van een 
peuter voor de keuze staat: 

peuterspeelzaal of niet? Of als 
je als ouder van een vierjarige voor de keuze staat: 
BSO of opa en oma? Welke soort opvang past bij jou 
als ouder en wat ook belangrijk is, wat past bij jouw 
kind? Er zijn nogal wat overwegingen te maken. 
Financiële en emotionele redenen. Niet iets waar je in 
vijf minuten tijd over beslist. 
De balans tussen werken en zorg voor de kinderen 
is voor iedereen anders. Dit is afhankelijk van jouw 
persoonlijke situatie en wensen. Wasko kan niet voor 
jou beslissen… maar één ding weten we bij Wasko 
zeker, bij ons krijgt je kind alle ruimte om te groeien. 
Ook jij als ouder krijgt alle ruimte om te groeien, en 
die ruimte geven wij jou en je kind graag. 
Bij Wasko leert een kind van andere kinderen: 
samen spelen, samen delen, wachten en rekening 
houden met elkaar. Daarnaast stimuleren Wasko 
medewerkers het taalgebruik. Wasko-medewerkers 
praten de hele dag met de kinderen. Doordat de 
medewerkers regelmatig voorlezen krijgen kinderen  
een grotere woordenschat. Daarnaast horen muziek 
maken, zingen en dansen er ook bij. 
Jij als ouder kunt je blijven ontwikkelen in het 
arbeidsproces. Dat is ook heel wat waard. Tijden 
veranderen immers, en sneller dan je vaak denkt. 
Twee jaar fysiek uit het arbeidsproces kan in sommige 
branches een technologische of kennisachterstand 
veroorzaken van het dubbele aantal jaar.

Minder werken heeft meer gevolgen dan alleen een 
lager salaris. Kinderen brengen kosten met zich mee 
en je krijgt minder loon, dit betekent dat je minder 
kunt sparen. Dat kan natuurlijk invloed hebben op het 
soort en regelmaat van vakanties of op je financiële 
buffer voor het huishouden. 
Daarnaast kunnen je arbeidsvoorwaarden 
veranderen. Het is altijd wijs dit te checken bij 
je werkgever. Denk hierbij een leaseauto of een 
opleiding. 
Denk ook aan de zorg voor later… met andere woorden 
je pensioenvoorziening. Je bouwt minder pensioen op. 
Wel kun je zelf dit pensioengat aanvullen. Maar wat 

dacht je van wat er gebeurt als je werkeloos wordt. 
Je WW-uitkering wordt berekend aan de hand van je 
laatstverdiende salaris. 
Allemaal zaken waar je liever niet over nadenkt als je 
op de roze zwangerschapswolk zit. 
Wij nodigen ouders en eventueel hun kinderen graag 
uit de mogelijkheden van Wasko kinderopvang te 
bekijken en op ontdekkingstocht te gaan. Proef de 
sfeer van Wasko, krijg een indruk van de ruimte, de 
locatie en de buitenruimte. De koffie staat klaar! 

kits

“Een kind op het 

kinderdagverblijf is 

socialer dan een kind dat 

thuis zit”. ”Als ik mijn kind 

naar de crèche breng, 

dan houd ik geen salaris 

meer over”. “Ik wil een 

goede band opbouwen 

met mijn kind….” “Als 

ik eenmaal uit het 

werkproces ben, kom ik 

er nooit meer terug in”.

“Wasko  
kinderopvang biedt 
meerwaarde voor 

kinderen én ouders.”

Ruimte om te groeien, www.wasko.nl

PSZ!
Spelenderwijs de wereld ontdekken?

BSO!
Leuke, spannende, creatieve, sportieve, 
uitdagende herinneringen maken?
 
Iets voor jouw kind(eren)?
Vraag een gratis proefmiddag of  
–ochtend aan via 078-6157165
en ervaar het zelf!



Peuters (2 jaar en 3 maanden - 4 jaar)
Alle peuters kunnen bij Wasko terecht, ongeacht of 
beide ouders werken of niet. Op onze peuterspeelza-
len is namelijk plaats voor kinderen van ouders die 
recht hebben op kinderopvangtoeslag als kinderen 
waarvan de ouders recht hebben op subsidie. 
Je peuter heeft bij Wasko een leuke en uitdagende 
ontmoetingsplek waar het vrijuit kan spelen met 
leeftijdsgenootjes. Je kind ervaart wat het is deel uit 
te maken van een groep (anders dan het eigen gezin). 
Het leert op zijn beurt te wachten en speelgoed te 
delen. Het leert om te gaan met andere kinderen 
anders dan broertjes of zusjes. Je peuter kan op een 
rustige manier alvast wennen aan de toekomstige 
kleuterklas. Uitnodigende spelsituaties, (re)creatief 
spelmateriaal, allemaal belangrijke ingrediënten voor 
de ontdekkingstocht van peuters zowel binnen als 
buiten. 

Peuterplusgroep 
Ieder kind is uniek. Ontwikkelt je kind zich sneller 
dan het kind van je buurvrouw dan is de peuterplus-
groep iets voor je peuter. Vaak wordt het verschil 
met leeftijdsgenootjes duidelijk als het kind naar de 
peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Wat thuis een 
opgewekt bijdehandje was, kan in de nieuwe groep 
wat teruggetrokken worden. In onze peuterplus-
groep wordt je peuter extra uitgedaagd. Dat doen we 
door verdiepende activiteiten, speciaal ontwikkeld 
spelmateriaal en een medewerker die voor de peuter-
plusgroep gespecialiseerd is. De meerwaarde voor je 
peuter ligt vooral in de aanwezigheid van uitdagende 
‘tegenspelers’. 

Voor- en Vroegschoolse Educatie 
Het kan ook zijn dat je peuter zich minder snel 
ontwikkelt of een grote kans heeft een onderwijs-
achterstand op te lopen (bijvoorbeeld op het gebied 
van taal of sociale ontwikkeling). Deze peuter wordt 
niet vergeten bij ons. Onze medewerkers volgen de 

ontwikkeling van je kind nauwkeurig en signaleren 
vroegtijdig of extra begeleiding gewenst is. Je peuter 
mag vier dagdelen komen in plaats van twee. We 
werken met een speciale VVE-methode en thema’s. 
Het consultatiebureau bepaalt welke kinderen in 
aanmerking komen voor een VVE-plaats. Zo bereiden 
we ze spelenderwijs voor op de basisschool. 

Als je als ouder allebei werkt en/of studeert, dan valt 
peuterspeelzaal en peuteropvang onder de Wet Kin-
deropvang, je kunt dan kinderopvangtoeslag aanvra-
gen. Werk je niet en gun je je peuter wel peuterspeel-
zaal, dan draagt de gemeente een steentje bij. 

Een combinatie is ook mogelijk. Denk hierbij aan 
peuterspeelzaal in combinatie met dagopvang. 
Vraag voor de mogelijkheden bij onze klantenservice 
medewerkers. Bel 078-6157165 of mail naar 
klantenservice@wasko.nl.
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Voetje, voetje, voetje, wat ga je 
doen? Voetje, voetje, voetje, in 
je mooie schoen
Ik ga lopen, lopen, lopen, 
lopen op mijn voeten…!

Voeten gebruik je om te lopen, springen, stampen, 
rennen etc. maar je kunt ook zintuigen onder je 
voeten prikkelen! De peuters van dagopvanglo-
catie Maasplein in Alblasserdam lopen over het  
‘blotevoetenpad’. In ieder teiltje iets anders om 
te voelen: modder, zand, water, aluminiumfolie… 
Spelenderwijs de wereld ontdekken!

Modder aan je handen, 
modder aan je schoen. 
Boeren moeten werken, altijd 
wat te doen. Modder aan je 
handen, modder aan je pet.  
‘s Morgens heel vroeg opstaan, 
‘s avonds laat naar bed.

Internationale ModderDag! Een dag waarop 
je bij Wasko vies mag worden, hééél vies. 
Wasko vindt het belangrijk dat kinderen buiten 
spelen, bewegen én plezier hebben. Het is 
daarbij natuurlijk superleuk om geoorloofd 
helemaal vies te worden. De kinderen van de 
Groene BSO in Groot Ammers genoten van 
modderbaden en modderglijbanen. Slidings, 
rollebollen, modderworstelen, slootjespringen, 
zelf modder maken, het kon én mocht allemaal. 
En de Pedagogisch medewerkers bij Alles 
Kids in Goudriaan leven zich voor 100% in de 
belevingswereld van kinderen; ze waren niet 
bang voor een beetje blubber!  Mooie (jeugd)
herinneringen voor later!

Het kriebelt 
en knispert!

Spelenderwijs 
leren 

Vik, 6 maanden en Siem Moret,  
3 jaar, en Debby de Heuvel

“De eerste keer dat Vik naar KDV Trossen Los ging, 
was wel even spannend, vanwege de lastige en vooral 
onrustige start die we met hem hadden gehad. Ge-
lukkig gaat Siem, de grote broer van Vik, al sinds zijn 
geboorte naar de dagopvang bij Trossen Los. Hierdoor 
waren de medewerkers al bekend en hadden wij het 
volste vertrouwen. Achteraf bleken onze zorgen dan 
ook nergens voor nodig. Vik gaat, net als zijn broer 
Siem, met veel plezier naar ‘school’.”

Zoë van Zon met Femke Bakker, 
leeftijd 19 maanden jaar.

“De eerste keer dat Femke naar de opvang ging, vond 
ik dat als moeder best moeilijk! Zeker omdat ik Femke 
een jaar lang bij me heb gehad. Tijdens de rondleiding 
bij KDV Benjamin kreeg ik al een goed gevoel waar-
door het voor mij makkelijker werd om Femke naar 
de opvang te brengen. Femke zelf vond het helemaal 
niet moeilijk. Ze vond het spelen met andere kinderen 
geweldig! Wat ik erg fijn vind aan KDV Benjamin is dat 
ze veel leuke activiteiten met de kinderen doen. Ook 
dingen die Femke heel leuk vind om te doen, zoals 
puzzels maken. De pedagogisch medewerkers maken 
dan ook tijd om dit samen met haar te doen. Ook vind 
ik de communicatie tussen de medewerkers en ons als 
ouders erg fijn. Ze houden ons goed op de hoogte met 
betrekking tot Femke’s ontwikkeling.”

Vies worden 
of creatief 
met modder?

Hoe was 
het de 
eerste 
keer?

Samen spelen, 
samen delen. 

Dat is pas fijn
Samen spelen, 

samen delen
Dat is leuker, 

dan alleen te zijn.



Bewegen 
geeft energie

Wie kent dit liedje niet? Een mooi voorbeeld 
van spelenderwijs bewegen. Kinderen 

hebben plezier in bewegen. Voor kinderen is 
spelenderwijs bewegen heel belangrijk. Niet 

alleen om dagelijkse dingen uit te voeren en 
te leren, zoals kruipen, lopen, zelf eten, tanden 

poetsen of op een stoel klimmen, maar vooral voor 
de totale ontwikkeling.  Beweging zorgt voor een 
betere concentratie en draagt zelfs bij aan het leren 
van taal. Hoe leren ze anders begrippen als boven, 
onder, voor en achter? Wij bewegen regelmatig met 
klein en groot. De basis voor een goede motorische 
ontwikkeling wordt al gelegd in de eerste zes 
maanden. Door bewegingsspelletjes legt een 
kind contact met leeftijdsgenootjes.
 Ze leren samen spelen, maar ook ruzie maken
en teleurstellingen verwerken. 

Bij Wasko vinden wij het belangrijk om te bewegen, 
Kinderen krijgen de ruimte en mogelijkheden om 
lekker te bewegen zowel binnen als buiten. Zo beleven 
de allerkleinsten veel plezier aan het vasthouden, 
rollen en weggooien van een zachte of stoffen bal.
Peuters klimmen, klauteren, springen, balanceren, 
hangen en rollen: wat thuis niet altijd kan of mag, is 
wél mogelijk bij Wasko!

Op de BSO worden regelmatig sportieve activiteiten 
georganiseerd. Wasko heeft zelfs twee Sport BSO’s: 
het Startblok in Alblasserdam en de Springplank 
in Papendrecht. 

Op het kinderdagverblijf eten de kinderen samen. 
Dat is gezellig en zien eten, doet eten. Bovenstaand 
liedje wordt door veel peuters en kleuters gezongen 
voordat ze gaan eten. Schoolgaande kinderen zingen 
niet meer voor het eten maar kunnen nog wel samen 
eten. Als beide ouders werken, zijn kinderen tussen de 
middag aan zichzelf overgeleverd of blijven ze over 
op school. Wasko biedt twee soorten tussen-de-mid-
dag opvang aan. Bij de eerste variant, de tussen-
schoolse opvang, neemt je kind zelf de lunch mee. Bij 

de tweede variant, de Wasko-lunch, zorgt Wasko voor 
een gezonde en gevarieerde lunch. 

Wasko verzorgt op verschillende scholen in de Alblas-
serwaard de tussenschoolse opvang (TSO). Een ge-
zellige tijd tussen de schooluren door.  Het is immers 
vrije tijd! Als je kind naar de voor- en/of naschoolse 
opvang van Wasko gaat, dan kan het gebruik maken 
van de Wasko-lunch: samen genieten van de lunch 
aan een gezellig gedekte tafel.

De kinderen kunnen net als thuis, tijdens de lunch, 
vertellen over hun schoolochtend. Naast tijd, rust en 
gezelligheid tijdens het eten, is er een spetterend 
activiteitenaanbod waarbij er volop tijd is voor spel, 
beweging en creativiteit afgestemd op de leeftijd van 
de kinderen. Wie na de lunch graag nog even wat rust 
wil, kan zich even terugtrekken. Zo kunnen kinderen 
lekker ontspannen en weer nieuwe energie opdoen 
voor de schoolmiddag. 

Gezellig samen eten 

Peutergym
In januari start Wasko’s locatie De Boomhut in 
Papendrecht met peutergym. Een supercursus voor 
ouder en kind  De peuters worden spelenderwijs 
vertrouwd gemaakt met bewegingen en kleine 
opdrachtjes. Zo dansen ze op muziek, doen dieren na, 
spelen en bewegen ze met allerlei attributen, klimmen 
en klauteren en doen spelletjes.

Ouders ervaren sport BSO
In november konden ouders een kijkje in de keuken 
nemen van Sport BSO De Springplank in Papendrecht. 
Onder leiding van Kevin Bode, een pedagogisch me-
dewerker met een sportachtergrond waren ouders en 
kinderen heerlijk samen sportief bezig. Ouders kregen 
zo een goede maar vooral energieke indruk van de 
activiteiten van hun kinderen. De kinderen vonden het 
geweldig dit samen met hun ouders te beleven.

Zwemles vanuit de Wasko BSO’s 
Om ouders te ontlasten, kan Wasko kinderen vanuit 
de BSO’s in Papendrecht en Alblasserdam naar zwem-
les brengen. Dat scheelt in rennen en vliegen voor de 
ouders en is gezellig voor de kinderen (want ze zijn 
meestal niet de enige). Meer informatie via klanten-
service, tel 078-6157165 of klantenservice@wasko.nl.

Wasko verzorgt voor diverse scholen in de 
Alblasserwaard de tussenschoolse opvang. Ben 
je een (groot)ouder met kinderen op school of 
je de buurvrouw om de hoek en vind je het leuk 
om samen met kinderen te eten, een spelletje 
te doen of een luisterend oor te bieden? Ben je 
beschikbaar rond lunchtijd? 

Dan zoekt Wasko jou!

Meer informatie? Neem dan contact op met 
TSO-planner Mariëlle via m.voogd@wasko.nl. 
Uiteraard ontvang je hiervoor een 
vrijwilligersvergoeding. 

Jan Huigen in de ton, 
met een hoepeltje erom,  

Jan Huigen, 
Jan Huigen, 

en de ton die viel in
 …. duigen!

TSO 
Vrij-
williger 
gezocht!

Smakelijk eten,
smakelijk eten
Hap hap hap, 
hap hap hap
Dat zal lekker smaken, 
dat zal lekker smaken
Eet maar op, 
eet maar op



Goudriaan

1 1

Arkel
1 1 1

Hoornaar
1

Groot-Ammers
1 1 1

Nieuwpoort
1 2 1 1

Alblasserdam
3 72 3

Nieuw-Lekkerland
1 1 1 1

Streefkerk
1

Sliedrecht
1

Bleskensgraaf
1 1 2

Papendrecht
3 12 9 813

Horen baby’s 
wel thuis in de 
kinderopvang?
Ja, want juiste bij Wasko 
krijgen de kinderen een 
evenwichtige mix van 
rust en aandacht. Daardoor 
kunnen zij floreren. Vergis je niet. 
De eisen voor opvang van jonge 
kinderen zijn streng. De groepen 
bij Wasko zijn klein, veilig en de ruimtes zijn 
speciaal aangepast. 

Krijgen kinderen op jullie 
kinderdagverblijf wel genoeg aandacht?
De pedagogisch medewerkers van Wasko 
worden hiervoor opgeleid en houden rekening 
met hoeveel aandacht ieder individueel kind 
nodig heeft. Kinderen zijn bij Wasko juist niet 
alleen. Ze profiteren van het samenspelen met 
leeftijdsgenootjes.

Is opvang door opa en oma niet beter 
dan Wasko?
Opa en oma’s zijn hartstikke lief, zorgzaam en 
vertrouwd. Wasko vindt dat opa’s en oma’s het 
verdienen om opa’s en oma’s te zijn. Ze kunnen 
klaarstaan als kinderen of ouders ziek zijn of als 
er een feestje of weekendje weg is. Als ouder zul 
je nog vaak genoeg een beroep moeten doen op 
grootouders en/of andere familieleden. Daarnaast 
leren kinderen ook weer van anderen kinderen.

Zijn kinderen die in de opvang zitten 
vaker ziek?
Voor alle plekken waar veel mensen bij elkaar zijn 
(openbaar vervoer, basisschool, werk etc.) geldt dat 
ziektes zich snel kunnen verspreiden. Ook bij Wasko 
is dat niet anders. Soms zijn kinderen wat vaker 
ziek. Daar staat tegenover dat een kind een betere 
weerstand opbouwt tegen verkoudheid en griep. 
Bij Wasko halen kinderen regelmatig een frisse 
neus. Kinderen die veel buiten zijn, hebben een 
sterker immuunsysteem. 

Spelen pedagogisch medewerkers alleen 
maar met de kinderen of voeden ze ook op?
Spelen is ontwikkelen. Dat kan alleen of met ande-
ren. De Wasko pedagogisch medewerkers zorgen er 
voor dat kinderen de juiste activiteiten en speelgoed 
aangeboden krijgen om zich spelenderwijs te ont-
wikkelen. En onze medewerkers vinden het leuk om 
mee te doen, vies worden op de Nationale Modder-
dag of een potje Apenkooien op de Sport BSO. 

Als je werkzaam bent in de kinderopvang krijg je ze wel eens, van die kritische 
vragen over de kinderopvang. Ouders, vrienden, familie, op verjaardagen, op 
de zwemles, op het schoolplein. Veelgestelde vragen, nieuwe ontwikkelingen, 
hardnekkige misverstanden… We hebben er een aantal op een rijtje gezet.

Meer vragen? De medewerkers van de 
klantenservice zitten van maandag tot en 
met vrijdag voor je klaar via 078-6157165 en 
klantenservice@wasko.nl. 

Vragen staat vrij:

Het regent, het regent, de pannetjes worden 
nat. Daar kwamen twee boerinnetjes aan, die 
vielen op hun gat!
In plassen stampen, druppels vangen met de tong… 
er gaat een hele nieuwe wereld open voor kinderen 
van kinderdagverblijf Benjamin en Trossen Los in 
Papendrecht bij het spelen in de regen. Zintuigen 
draaien overuren. Alles ziet er anders uit, ruikt an-
ders, voelt anders, zoveel te zien, zoveel te leren.  

KantoorDOVPO/PP TSO BSO PSZ

Nat?  
Nee dolle pret!
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Een steeds terugkerende opmerking is: 
‘kinderopvang is duur’. Wat is duur? Als je 

kijkt naar de vergoeding én de waarde van 
kinderopvang is ´duur´ dan het juist woord?

Wat de een duur vindt, vindt de ander goedkoop. 
Daar kan Wasko niet over oordelen. Wel is het zo dat 
kinderopvang vaak goedkoper is dan men denkt. Dat 
kinderopvang duur is blijft een vooroordeel in de 
maatschappij wat er maar niet uit gaat. Maar goed 
nieuws! Voor veel ouders wordt de kinderopvang 
goedkoper in 2017. Met ingang van het nieuwe jaar 
komt jaarlijks 200 miljoen euro extra beschikbaar. 
De kinderopvangtoeslag voor ouders wordt met in 
totaal 136 miljoen euro verhoogd. Ouders gaan er in 
de meeste gevallen op vooruit in 2017, afhankelijk 
van het inkomen, het aantal dagen opvang en het 
uurtarief. De meevaller zit tussen enkele tientjes tot 
ruim 900 euro. Hoe lager het inkomen, hoe hoger de 
kinderopvangtoeslag. 

Continue aandacht voor kwaliteit en 
veiligheid
De financiële injectie in de kinderopvangtoeslag is 
tweeledig. Wasko hecht veel belang aan kwaliteit. 
Momenteel zet Wasko één pedagogisch medewerker 
in op vier baby’s. Dat verandert naar één op drie.
Daarnaast kijkt Wasko naar het aantal vaste gezich-
ten op een groep.
 
Ook in onze peuterspeelzalen gaat de kwaliteit 
omhoog. De eisen die gelden voor kinderopvangin-
stellingen gaan ook gelden voor peuterspeelzalen.
 
Minister Asscher: “Met deze maatregelen maken we 
de opvang van baby’s en jonge kinderen nog beter, 
toegankelijker en betaalbaarder.”
 
Om kwaliteit en veiligheid te waarborgen vindt Was-
ko (bij)scholing voor de pedagogisch medewerkers 
belangrijk. Zo werkt Wasko met video- en beeldcoa-
ching met haar pedagogische medewerkers. Daar-

naast volgen veel medewerkers een training voor 
vroeg- en voorschoolse educatie. Deze combinatie 
zorgt ervoor dat bij de pedagogisch medewerkers 
zowel de vaardigheden als het praten en uitleggen 
als ook de ontwikkelingsstimulering en het bege-
leiden van interacties tussen kinderen bijgehouden 
wordt en waar mogelijk wordt verbeterd.
 
Ouders kunnen bij Wasko altijd vertrouwen op kwa-
litatieve en veilige opvang voor hun kinderen. En in 
dat verband zegt Wasko: “Kinderopvang is niet duur, 
maar juist waardevol!”

Wasko heeft een speciale tarievenkrant uitgegeven 
met daarin meer uitleg over de wijzigingen in de 
kinderopvangtoeslag. Je kunt deze online bekijken 
op www.wasko.nl.

Kinderopvang bij Wasko, een waardevolle investering voor jouw kind!

Nieuw in 
Alblasserdam 
en Papendrecht

Peuterovang (PO)/

Peuterplusgroep (PP)


