
Spelen, leren en tot bloei komen

Vragen?
Heeft u vragen over de Bloeigroep? 
Neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Heideweg 1B, 1132 DA Volendam
Telefoon: 0299-748004
Email: cjg@ggdzw.nl

Inloopspreekuren
Maandag: 13.30 - 14.30 uur 
Vrijdag: 9.00 - 10.00 uur
Tijdens de inloopspreekuren kunt u zonder afspraak met al uw vragen bij ons terecht.

Kosten
Als uw kind in aanmerking komt voor de Bloeigroep betaalt u een lager tarief dan voor de reguliere peuterspeelzaal. Voorwaarde is dat uw kind het hele programma volgt en voor vier 
dagdelen wordt ingeschreven. U betaalt slechts een kleine eigen bijdrage per maand. De rest 
wordt door de gemeente betaald. Kijk op de website van de peuterspeelzaal van uw keuze voor 
het exacte bedrag. 
 
Kom eens langs!
Peuterspeelzalen De Hummelhoek in Edam en De Ark in Volendam hebben een Bloeigroep. 
Ouders zijn altijd welkom om eens te komen kijken hoe het bij ons in z’n werk gaat en om eens 
een paar uurtjes mee te draaien. Regelmatig is er ‘s morgens en ’s middags gelegenheid voor 
de ouders om een kopje koffie of thee met ons mee te drinken en mee te praten. U bent van 
harte welkom. Aarzel niet maar stap gewoon eens binnen.
Peuterspeelzaal De Hummelhoek
Burg Versteeghsingel 5b, 1135 VT EdamTelefoon: 0299-371516
www.dehummelhoek.nl

Peuterspeelzaal De Ark
Val van Urk 7, 1132 BH Volendam
Telefoon: 0299-650250
www.cbwedamvolendam.nl
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De Bloeigroep 
Jonge kinderen leren veel en snel. De woordenschat van jonge kinderen groeit in een zeer 

hoog tempo. Kinderen tussen de 4 en 22 maanden leren per dag gemiddeld drie nieuwe 

woorden. Het is goed om, voordat je kind naar school gaat, al te werken aan het vergroten 

van de kansen van je kind.

De Bloeigroepen zijn leuke leerzame groepen. Kinderen worden op een speelse manier 

gestimuleerd in hun ontwikkeling. In de Bloeigroep wordt individueel of in kleine groepjes 

speciaal aandacht gegeven aan de taalontwikkeling van uw kind. Daardoor wordt hun 

taalkennis beter. Dit is belangrijk voor een goede start op de basisschool. De Bloeigroepen 

worden geleid door niet één maar twee gediplomeerde leidsters. Vier dagdelen per week 

zorgen zij voor de professionele begeleiding van uw kind. 

Op de Bloeigroepen in Edam-Volendam wordt gewerkt met het programma ‘Piramide’. Het is 

een leuke methode die gericht is op de totale ontwikkeling van jonge kinderen. De methode 

geeft kinderen spelenderwijs een stevige basis. 

Welke kinderen komen in aanmerking voor de Bloeigroep?

Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt gekeken of uw kind naar de Bloeigroep kan. 

Voorwaarden om geplaatst te kunnen worden zijn o.a. achterstand in de taalontwikkeling 

van het kind, het opleidingsniveau van de ouders en/of de taal die thuis wordt gesproken. 

Wilt u weten of uw kind in aanmerking komt voor de Bloeigroep, neem dan contact op met 

het Centrum voor Jeugd en Gezin. 

Piramide
‘Piramide’ is de naam van het programma dat in Edam-Volendam op de peuterspeelzalen wordt gebruikt. Het is een leuke methode, die gericht is op de totale ontwikkeling van jonge kinderen. De methode geeft kinderen spelenderwijs een stevige basis waar op de basisschool op voortgebouwd kan worden. Bij deze methode is er extra aandacht voor de taalontwikkeling van uw kind. Een goede basis maakt lezen en schrijven op latere leeftijd gemakkelijker. 

Piramide is opgebouwd rond thema’s. Aan de hand van thema’s komen spelenderwijs allerlei begrippen aan bod. Bij ieder thema hoort een groep woorden die steeds herhaald worden, zodat ze beter bijblijven. Er wordt gezongen, gelezen, gewerkt en gespeeld.
In het piramideprogramma wordt vrij spelen afgewisseld met themagerichte activiteiten. Op een toegankelijke en creatieve manier leren kinderen veel over een bepaald thema. Bij het vrije spelen kiezen kinderen zelf waar ze mee spelen en nemen ze het initiatief. In het gerichte deel nemen de leidsters het initiatief en bieden (spel)activiteiten aan. 

Structuur en regelmaat
Het piramideprogramma stimuleert de ontwikkeling van uw kind door een duidelijke structuur en regelmaat te bieden. Dit geeft kinderen een gevoel van veiligheid. Zo hebben de spulletjes in het lokaal een vaste plek, zodat ze makkelijk te vinden zijn. Ook komen bepaalde vaste routines elke dag terug in een vriendelijke en ontspannen sfeer. Kinderen willen zelf de wereld ontdekken en nieuwe dingen leren. Zelfstandig leren wordt door piramide ondersteund. 

Ontwikkeling
Elke kind wordt gevolgd tijdens zijn ontwikkeling. Aan de hand van specifieke aandachtspunten observeert de groepsleiding het gedrag van alle kinderen. Naast het observeren worden kinderen ook laagdrempelig getoetst. Dat doen de leidsters door met de kinderen in gesprek te gaan en een spelletje te spelen. Hierbij gaat het vooral om te zien of de peuter zich in positieve zin ontwikkelt en op welke terreinen hij/zij extra aandacht nodig heeft.

Betrokken
U wordt op de hoogte gehouden van activiteiten en ontwikkelingen. Vaak komen kinderen enthousiast thuis en vertellen ze over een bepaald thema. U kunt hier thuis met uw kind dan ook nog over doorpraten.

TIP! Lezen is goed voor het taalgevoel van uw kind. De bibliotheek kan u helpen bij het vinden van leuke boeken om samen met uw peuter te lezen. Ga er eens kijken!


