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Doe mee aan de campagne peuteropvang!
Aanleiding

Kinderen die tijd doorbrengen op de peuteropvang hebben een betere
start op de basisschool. In Den Haag moet het bereik omhoog, vooral onder
peuters die extra tijd en aandacht nodig hebben bijvoorbeeld met beweging,
zelfstandigheid en cijfers en letters. 75% in 2024 is de ambitie!

Juf Mina

Om ouders enthousiast te maken is de gemeente Den Haag op 12 mei samen met de kinder
opvangorganisaties de campagne Vraag juf Mina begonnen. Juf Mina is de online peuterconsulent

die ouders wegwijs maakt en kan helpen bij vragen. Op de website vraagjufmina.nl kunnen ouders
zelf eenvoudig uitrekenen wat de peuteropvang kost. Een aantal Haagse ouders en kinderen zijn te
zien in de campagne en vertellen op verschillende manieren hun eigen verhaal. ‘Ze beginnen met
een voorsprong aan school,’ zegt een enthousiaste moeder. ‘Dit gun je alle peuters.’

Ook meedoen!

Vanaf 12 mei start de campagne met de website vraagjufmina.nl, posters op elektriciteitskasten

en glasbakken, posters en folders op locaties waar ouders met jonge kinderen komen. Bovendien
start een social media campagne gericht op Haagse ouders met jonge kinderen in vijf talen:
Nederlands, Engels, Pools, Turks en Arabisch. De campagne heeft een looptijd van 1,5 jaar
tot eind 2023.
Meer weten over Haagse peuteropvang?

VraagjufMina.nl

Laten we samen zorgen dat www.vraagjufmina.nl bij iedere
Haagse ouder bekend is en meer peuters worden aangemeld!

Waarom?
Wa ar

om ?

Waarom?
Omdat je er samen
speelt en leert

Maak vooral gebruik van de beschikbare materialen en post ook vooral via jullie eigen social
media kanalen. Middelen zijn in verschillende talen beschikbaar, op de website kun je zelf een
taal kiezen. Op die manier maken we er samen een succes van! Er zijn ook fysieke folders en

Haagse peuteropvang

Voor alle Haagse peuters van 2,5 tot 4 jaar

A3 posters beschikbaar. Sta je binnenkort op een markt of is er een andere bijeenkomst waar
ouders met jongere kinderen komen? Vraag dan bij ons extra folders aan.
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Vrij gebruik van onderstaande materialen t.b.v. de campagne:
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Haagse peuteropvang

Voor alle Haagse peuters van 2,5 tot 4 jaar

Folder
Meer weten over Haagse peuteropvang?

VraagjufMina.nl

Poster

Inspiratiefilm

Wat vind je op de website

Voor ouders is het erg handig omdat er veel vragen worden beantwoord, en er is o.a. een
chatfunctie waarmee je alle vragen kunt stellen, een rekentool om uit te rekenen wat het kost en
een plattegrond met alle peuteropvanglocaties. De website kun je vertalen in alle talen, dit kies je
rechts bovenin. Voor organisaties en de pers is er via vraagjufmina.nl/pers een toolkit te vinden
met daarin de links naar de film, foto’s, folders en posters.

Spelen en leren

Iedere Haagse peuter mag 8 uur per week naar de peuteropvang komen. De kosten
zijn laag en voor kinderen met een Ooievaarspas is het zelfs gratis. Sommige peuters
hebben net iets meer tijd en aandacht nodig. Zij hebben recht op extra gratis uren
spelen en leren en komen in totaal 16 uur per week. Dit kan op ruim 130 plekken
in de stad. Dit zijn zowel peuteropvanglocaties als kinderdagverblijven. Op deze
plekken is extra tijd en aandacht voor bijvoorbeeld beweging, zelfstandigheid en
voor spelen met cijfers en letters. Bij het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG) kijkt de
jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau of uw kind van deze extra gratis
uren gebruik mag maken.

Wat kost het?

WAAROM

is peuteropvang goed voor uw kind?
Spelen en plezier maken met andere kinderen.
Samen buiten spelen.
Alvast oefenen met letters en cijfers.
Samen nieuwe dingen ontdekken.
Knutselen, leren delen, zingen, samen eten.
En nog veel meer!

Alle Haagse peuters van 2,5
tot 4 jaar zijn welkom op de
peuteropvang. Op die leeftijd
is samen spelen en samen leren
het allerleukste dat er is!

Dat is voor iedereen anders. Het hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor
kinderen met een Ooievaarspas is het gratis. Voor de laagste inkomens zijn de
kosten ongeveer 10 euro per maand.
Op vraagjufmina.nl kunt u zelf eenvoudig uitrekenen wat de peuteropvang voor u
kost. De aanbieders van peuteropvang rekenen ook graag voor u uit wat de kosten zijn.

Kom eens langs!

Wilt u een keer komen kijken? U bent van harte welkom! Op vraagjufmina.nl
staat een overzicht van alle organisaties die peuteropvang aanbieden.
Er is altijd een plek bij u in de buurt.

Scan deze QR-code.
Ga naar de homepage
en kies uw taal.

Folders en poster

De folder is vertaald in het Engels, Pools, Turks en (Marokkaans) Arabisch. Deze zijn te vinden op
www.vraagjufmina.nl/pers en vrij te gebruiken en verspreiden

Social media

Deel, love en like de Facebookpagina: facebook.com/VraagjufMina
Deel op je eigen accounts informatie over de website en tag daarin deze Facebookpagina.

Waarom, waarom, WAAROM? ...is peuteropvang goed
voor jouw kind?
√ Spelen en plezier maken met andere kinderen
√ Samen buiten spelen
√ Alvast oefenen met letters en cijfers
√ Samen nieuwe dingen ontdekken
√ Knutselen, leren delen, zingen, samen eten
√ En nog veel meer!
Heb je vragen? Ga naar www.vraagjufmina.nl.
Voorbeeld post

Wat kost peuteropvang? Dat hangt af van jouw
persoonlijke situatie. De kosten zijn laag, ongeveer
10 euro per maand, en met de Ooievaarspas zelfs gratis!
Met de online rekenhulp reken je zelf uit wat het kost. Wil
je meer weten? Ga naar www.vraagjufmina.nl.

Voorbeeld post
Samen plezier maken. Maar ook bewegen, leren
delen en spelletjes met cijfers en letters. Bij de Haagse
peuteropvang wennen kinderen alvast aan hoe het
gaat op de basisschool. Op die leeftijd is samen spelen
en samen leren het leukste wat er is! Wil je meer
weten? Ga naar www.vraagjufmina.nl.
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Voorbeeld post

Beeldmateriaal

Let op; het beeldmateriaal mag alleen gebruikt worden
in combinatie met de campagne Vraag juf Mina.

Fotografie

Bekijk hier de beeldbank.

Film

Nederlands ondertiteld
Engels ondertiteld
Pools ondertiteld
Turks ondertiteld
Arabisch ondertiteld

Heeft u vragen of wilt u meer campagnemateriaal ontvangen?
Stel uw vraag via vraagjufmina@denhaag.nl

