
VVE Dagprogramma 

 

7.30 - 9.30 uur  De kinderen worden gebracht en de ouders en de pedagogisch  

medewerkers wisselen informatie uit. 

9.30 - 10.00 uur  De peuters gaan aan tafel stukjes vers fruit of een cracker eten 

en drinken een beker sap erbij. Tijdens het tafelmoment worden 

er individuele en groepsgesprekken gevoerd met de peuters. De 

handpuk Puk eet/praat mee. 

 Na het eten gaan de kinderen vervolgens plassen of krijgen een 

schone luier.  

10.00 - 11.00 uur  De kinderen gaan begeleid vrij spelen. Dit gebeurt vooral tijdens 

   de activiteiten in de kleine groep, rondom spel, spel in thema 

   hoeken, ontdekken of ze gaan een thema activiteit doen, zoals 

   bijvoorbeeld : knutselen/verven,  tekenen, puzzelen,   

              zingen, dansen en natuurlijk, en zolang het weer het toelaat, 

   naar buiten. Pop Puk speelt mee. Iedere activiteit besteed  

   aandacht aan minstens één ontwikkelingsgebied. Dit moment 

   op de dag leent zich ook het beste voor (thema) feestjes en 

   uitstapjes. 

11.00 - 11.30 uur  Alle kinderen worden verschoond/gaan naar toilet en kleden 

zich,voor zover mogelijk, zelfstandig uit voor het slapen gaan.  

De kinderen die nog niet zindelijk zijn stimuleren wij om even op 

het potje of het kindertoilet te gaan zitten. 

11.30 - 12.00 uur  Alle kinderen gaan aan tafel en eten een broodje en drinken, 

Tijdens het tafelmoment worden er individuele en 

groepsgesprekken gevoerd met behulp van de pop Puk. 

Op de peutergroep wordt er voor het eten nog liedjes 

gezongen.  

12.30 - 13.00 uur  Op de peutergroep wordt er een verhaaltje 

voorgelezen.(passend bij het VVE thema van dat moment). 

12.30 – 15.00 uur  De kinderen gaan naar bed toe. De kinderen die bijna naar 

school gaan blijven op en gaan begeleid een rustige activiteit 

aan tafel doen of een spelletje spelen. 

15.00 - 15.30 uur De peuters worden uit bed gehaald en gaan plassen en kleden  

zich, zo nodig met hulp, weer aan. Stimuleren van de 

zelfstandigheid hierbij vinden wij belangrijk.  

Daarna gaan we met elkaar aan tafel en eten stukjes vers fruit 

en een beker yoghurt. Tijdens het tafelmoment worden er 

individuele en groepsgesprekken gevoerd met behulp van de 

pop Puk. 

Rond 17.00 uur De kinderen krijgen nog een klein tussendoortje, zoals een 

cracker of volkorenkoekje en een beker drinken. 

15.30 - 16.30 uur  De kinderen gaan begeleid vrij spelen in de themahoeken of ze 

   gaan een thema activiteit doen, zoals bijvoorbeeld :  



   knutselen/verven, tekenen, puzzelen, zingen, dansen en  

   natuurlijk, zolang het weer het toelaat, naar buiten. Pop Puk 

   beleeft het mee. Iedere activiteit besteed aandacht aan  

   minstens één ontwikkelingsgebied. Deze komen in samenhang 

   met het spel aan bod. 

16.30 - 1830 uur De kinderen worden opgehaald en de ouders en de 

pedagogisch medewerkers praten na over de gebeurtenissen 

van de dag en wisselen informatie uit.  
 


