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Peuterspeelzaal de Krullevaar 

 

Peuterspeelzaal de Krullevaar 

Graaf Wichmanlaan 19a 

1405 GX Bussum 

(0294) 261 828 

 

Openingstijden 

Peuterspeelzaal de Krullevaar is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30 uur tot 

12.00 uur. 

 

Het gebouw 

Peuterspeelzaal de Krullevaar zit onder één dak met Basisschool de Vinkenbaan. De speelzaal heeft 

een lichte en vrolijke uitstraling en biedt ruimte aan 16 peuters. Het pand heeft tevens een mooie en 

grote buitenruimte. 

 
De groep 
 Groepssoort Groepssamenstelling 

op dit moment 
Capaciteit qua 

cm2 
Maximale 

groepsgrootte 
Bijzonderheden 

De Krullevaar 2-4 jaar 16 16 16 - 

Totaal - 16 16 16 - 

Capaciteit qua m2: aantal kindplaatsen wat mag volgens de vierkante meters. Wanneer groepen worden opgehoogd zal dit echter niet 
hoger zijn dan de maximale groepsgrootte. We zullen dit dan uiteraard ook aanpassen in het werkplan, de risico inventarisatie en 
bespreken met de oudercommissie. 8 = aangevraagd en goedgekeurd voor LRK 

 

De leidinggevenden 

Mettina Snieder is de leidinggevende van peuterspeelzaal de Krullevaar. Mettina is bereikbaar op 

035 6970075 of per mail op: m.snieder@skbnm.nl 

 

Esmé Vis is de adjunct-leidinggevende van peuterspeelzaal de Krullevaar. Esmé is bereikbaar op 035 

6970075 of per mail op: e.vis@skbnm.nl 

 

Wil je iets bespreken met Mettina of Esmé? Schroom niet en bel ze op ons Service Bureau! 

   

Het vier-ogen-principe bij de Krullevaar 

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. Bij Peuterspeelzaal de Krullevaar werken er op maandag, woensdag en vrijdag 

twee pedagogisch medewerkers en op dinsdag en donderdag is er één pedagogisch medewerker. 

Onze ruimte heeft veel ramen en van buitenaf zijn we voor de medewerkers van de basisschool goed 

zichtbaar. Zij kunnen ook te allen tijde (met de code) naar binnen om ons eventueel te 

ondersteunen. Met de oudercommissie is afgestemd dat we zo voldoen aan het vier-ogen-principe.  

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 de Krullevaar is de, aangrenzende, basisschool de Vinkenbaan onze achterwacht. 

Als er zich iets voordoet wanneer een pedagogisch medewerker alleen is, kunnen zij ons assisteren. 
 
De Oudercommissie en de Centrale Ouderraad 

Ouders die graag willen meepraten over het beleid van hun peuterspeelzaal, kunnen lid worden 

van de oudercommissie. De oudercommissie bestaat minimaal uit twee leden en overlegt met en 

adviseert de pedagogisch medewerkers over zaken die direct van invloed zijn op de kinderen. 

Oudercommissieleden ondersteunen hun peuterspeelzaal ook bij activiteiten zoals het zomerfeest. 

Bij voorkeur vaardigt elke oudercommissie een lid af naar de Centrale Ouderraad (COR) van de 

SKBNM, waarin bijna alle oudercommissies vertegenwoordigd zijn. De COR-leden adviseren de 

directie van de SKBNM gevraagd én ongevraagd over onderwerpen die betrekking hebben op de 

voorwaarden waaronder en de wijze waarop hun kinderen worden verzorgd en opgevoed, zoals het 

pedagogisch beleid, het kwaliteitsbeleid, de uurtarieven en nieuwe diensten. 

 

Extra dagen opvang 
Bij twee ochtenden op de peuterspeelzaalgroep per week kan er twee keer per jaar (naar ratio) een 

gratis ochtend afgenomen worden. Daarnaast is het mogelijk Incidenteel een extra dag opvang af te 

nemen wanneer de groepsgrootte op de gewenste dag dat toelaat. Een extra dag kan bij de 

Krullevaar alleen op de eigen basisgroep plaatsvinden. De aanvraag van een extra dag doe je bij een 

pedagogisch medewerker van de groep. Bij afname van een extra dag teken je voor facturering van 

het extra dag tarief. 

Afmelden 

Komt je kind een dag of dagen niet? Dan kan je dit telefonisch doorgeven op de locatie. Daarmee 

maak je het voor een andere ouder mogelijk om een extra dag af te nemen. 

 
Handige links en contactgegevens 

Voor het maken van een afspraak met een van onze opvoedcoaches: mail naar 

opvoedcoaches@skbnm.nl 

 

Bij klachten of suggesties: meer info op www.skbnm.nl/over-skbnm/klachtensuggesties 

 

Voor het wijzigen van de opvangdagen: vul het formulier in op www.skbnm.nl/wijzigingsformulier 

 

Voor vragen over de planning of kinderopvangtoeslag: mail naar planning@skbnm.nl 
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