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Peuterspeelzaal ‘t Kwetternest 
 

Peuterspeelzaal ’t Kwetternest 

Con. Huygenslaan 1a 

1398 XG Muiden 

0294-261370 

 

Openingstijden 

Peuterspeelzaal ‘t Kwetternest is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30 uur tot 
12.00 uur. 

 
Het gebouw 

Peuterspeelzaal ‘t Kwetternest is gehuisvest aan de PC Hooftschool.  

De speelzaal heeft een lichte en vrolijke uitstraling en biedt ruimte aan zestien peuters. 

 

De medewerkers 

Bij peuterspeelzaal ‘t Kwetternest werken ervaren pedagogisch medewerkers, die al heel wat 

kinderen hebben begeleid van peuter tot kleuter. Zij doen dat op betrokken en professionele wijze. 

 

Leidinggevenden 

Mettina Snieder is de leidinggevende van de peuterspeelzalen. Mettina is in 2018 begonnen bij de 

SKBNM en heeft voor die tijd jarenlang bij andere kinderopvangorganisaties gewerkt.  

Marianne van Malenstein is de adjunct-leidinggevende van de peuterspeelzalen.  

Zij werkt al sinds 1991 bij de SKBNM. In dat jaar is ze begonnen als pedagogisch medewerker bij KDV 

’t Mouwtje. Sinds oktober 2005 is ze werkzaam als adjunct-leidinggevende van de peuterspeelzalen.  

Samen met de pedagogisch medewerkers werkt ze aan een optimaal speelleer-klimaat voor alle 

peuters die de peuterspeelzalen bezoeken. 

 

Wil je iets bespreken met Mettina of Marianne? Schroom niet en neem contact met hen op via de 

mail: m.snieder@skbnm.nl, m.vanmalenstein@skbnm.nl of telefonisch op 035 6970075 

 

Het vier-ogen-principe bij ‘t Kwetternest 

Het vier-ogen-principe houdt in dat een medewerker door een ander volwassene gezien of gehoord 

kán worden. Het geldt wettelijk alleen voor groepen met kinderen tot 4 jaar. De SKBNM past het toe 

op alle leeftijden.  

Op peuterspeelzaal ’t Kwetternest staat op maandag en woensdag één pm-er alleen op de groep. De 

peuterspeelzaal is gehuisvest aan de PC Hooftschool. De peuterspeelzaal heeft aan de straatkant 

over de gehele breedte van de groepsruimte ramen. Het is voor andere volwassenen altijd mogelijk 

om via de open ramen naar binnen te kijken. De ramen zijn niet volgehangen met (plak)werkjes e.d. 

en er hangen geen gordijnen voor de ramen. 

Ouders of leden van de oudercommissie hebben ten allen tijden toegang tot de peuterspeelzaal. 

Jaarlijks wordt per locatie met de oudercommissie doorgenomen hoe het vier-ogen-principe wordt 

toegepast. De leidinggevende maakt een afweging tussen de maatregelen die nodig zijn voor de 

veiligheid van de kinderen, de effecten op de pedagogische kwaliteit en de kosten die uit de 

maatregelen voortvloeien.  
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Achterwachtregeling 

Voor peuterspeelzaal ’t Kwetternest geldt dat de PC-Hooftschool achterwacht is. 

 


