Het eten en drinken neemt uw kind mee van huis in een beker/
trommel voorzien van zijn/ haar naam. We raden u aan uw kind zo
min mogelijk snoep mee te geven. Wilt u druiven en
Cherrytomaatjes halveren vanwege verstikkingsgevaar?!

Aan de ouders, verzorgers,

Fijn dat u geïnteresseerd bent in onze peuterspeelzaal.
Peuterspeelzaal Kleinduimpje is een veilige en gezellige plek waar
peuters kunnen spelen. Onze pedagogisch medewerkers zorgen
ervoor dat de kinderen zich op allerlei gebied kunnen ontwikkelen
en spelenderwijs gewend raken aan een dagritme wat enigszins
lijkt op het dagritme van de basisschool. Hierdoor is de overgang
wat makkelijker als het kind naar de basisschool gaat.
Onze peuterspeelzaal is de hele week open, uitgezonderd
woensdag en vrijdagmiddag. Achter in het informatieboekje vindt
u de groepen met de bijbehorende pedagogisch medewerkers.
Een groep bestaat uit maximaal 16 peuters, die begeleid worden
door twee pedagogisch medewerkers.
In dit informatieboekje vindt u wat praktische informatie over de
gang van zaken op de peuterspeelzaal.
Heeft u nog vragen, stel ze gerust.

Aandachtpunten:
- Wilt u werkjes of briefjes die aan de waslijn hangen meteen
meenemen,
- Als uw kind door iemand anders dan door een van de ouders/
verzorgers wordt opgehaald, geeft u dit dan door aan de PM-ers.
- Als uw kind nog niet zindelijk is, wilt u dan uw kind een schone
luier,
luierdoekjes en eventueel extra kleding meegeven.
- Als uw kind niet komt, meldt u hem/ haar dan even af.
- De verantwoording bij het halen van uw kind ligt direct bij de
ouders op
het moment van arriveren.
WILT U IN ALLE TASSEN, JASSEN EN OP ALLE BAKJES EN
BEKERS DE NAAM VAN UW KIND ZETTEN! U helpt ons daar
geweldig mee
Trakteren
Als uw kind jarig is, mag uw kind trakteren op de peuterspeelzaal.
Wij adviseren u gezonde traktaties. www.laurasbakery.nl/25leuke-en-gezonde-kindertraktaties/ Als u hier niet in meegaat, wilt
u dan zorgen dat de hoeveelheid snoep beperkt is

Pedagogisch medewerkers peuterspeelzaal Kleinduimpje

Informatieboekje peuterspeelzaal Kleinduimpje

Als het weer het toelaat, gaan we ook nog even buiten spelen,
anders bieden we een bewegingsmoment in de klas.
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Groepsindeling en namen van de PM-ers:
Kleinduimpje 1
Maandagmorgen: Marielle Both
Hanneke Boer
Maandagmiddag:
Dinsdagmorgen: Anjo van Vliet
Herma Lagendijk
Dinsdagmiddag:
Donderdagmorgen:
Donderdagmiddag: Marielle Both
Hanneke Boer
Vrijdagmorgen:
Anjo van Vliet
Herma Lagendijk

Kleinduimpje 2
Marjan Mak
Beppie Terlouw
Marjan Mak
Beppie Terlouw
Beppie Terlouw
Hanneke Boer
Beppie Terlouw
Herma Lagendijk
Beppie Terlouw
Hanneke Boer
Marjan Mak
Beppie Terlouw
Marjan Mak
Beppie Terlouw

Op maandagmorgen en donderdagmiddag is Sonja van Eijk
aanwezig op de groep Kleinduimpje 2

’s middags:

brengen tussen 13.00 u. en 13:15u.
halen tussen 15:00u. en 15:15u.

Vakanties schooljaar 2017/2018
Herfstvakantie
16 oktober 2017 t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie
25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie
26 februari 2018 t/m 2 maart 2018
Goede vrijdag en Pasen
30 maart 2018 t/m 2 april 2018
Meivakantie incl. Koningsdag 27 april 2018 t/m 11 mei 2018
en Hemelvaart

Pinksteren
Zomervakantie

21 mei 2018
16 juli 2018 t/m 24 augustus 2018

Doel
Het doel van de peuteropvang is het bevorderen van een in alle
opzichten optimale ontwikkeling en ontplooiing van de peuters in een
gezellige en aan peuters aangepaste omgeving en in een sfeer, die
zoveel mogelijk hun behoefte aan gevoel van veiligheid en
geborgenheid bevredigt. Om deze doelstelling te bereiken hanteren
we een aanpak die vooral gericht is op het bij uw kind aanbrengen van
structuur in de dagelijkse bezigheden en het gewennen aan sociale
contacten met andere kinderen. Dit willen we bereiken door de
indeling van de ochtend/middag telkens hetzelfde te houden en de
diverse bezigheden af te stemmen op het niveau van de peuters. Door
deze ontwikkeling langzaam op te bouwen streven we er naar het kind
voor te bereiden op de overgang naar de basisschool. Wij streven
ernaar dat de peuters vrij en samen kunnen spelen onder bevoegde
leiding in een vertrouwde omgeving.

De mailadressen van de pedagogisch medewerkers:
Marielle Both :
marielle.both@hetnet.nl
Hanneke Boer:
hannekerabouw@gmail.com
Marjan Mak:
andre.mak@hetnet.nl
Beppie Terlouw:
beppie6@kpnmail.nl
Anjo van Vliet:
anjovanvliet@hotmail.com
Herma Lagendijk:
familie@lagendijktlarchitecten.nl
Sonja van Eijk:
jveijk@hetnet.nl
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Schooltijden
’s morgens: brengen tussen 08:15u. en 8.30u.
halen tussen 12.00u. en 12.15u.
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Wij vinden het belangrijk om samen iets te doen. Het gevoel van
samenzijn versterken we door gezamenlijk feest te vieren zoals:
verjaardagen, Sinterklaas, Kerstmis ed. We zingen samen en doen
kringspelletjes en ruimen samen op. Dit gebeurt op een speelse en
leerzame manier.
Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Om kinderen met een taalachterstand of sociaal emotionele
problemen op een kwalitatief goede manier te kunnen stimuleren in
hun ontwikkeling, bieden we deze kinderen de mogelijkheid om extra
dagdelen gebruik te maken van de peuteropvang. Om in aanmerking
te komen voor twee dagdelen VVE dient u over een indicatie van de
jeugdverpleegkundige of jeugdarts van het consultatiebureau te
beschikken en twee dagdelen particuliere/reguliere peuterspeelzaal af
te nemen.
Wij gebruiken hiervoor o.a. het programma: “Doe meer met Bas’ en
maken gebruik van een voorleeskoffer die kinderen beurtelings mee
naar huis krijgen, waardoor u door het voorlezen de taalontwikkeling
extra stimuleert. Na een week mag de koffer weer mee naar de
peuterspeelzaal.
Communicatie:
Een goed contact met de ouders vinden wij belangrijk. De PM-ers
zijn altijd bereid hun ervaringen met uw kind met u te delen. Wilt u
meer weten over het doen en laten in de groep van uw kind dan
kunt u, in overleg met de PM-er, een dagdeel in de groep
meemaken.
Bij het halen en brengen kunt u met de PM-er praten over de
dagelijkse gang van zaken en ons relevante informatie geven over
het welzijn van uw kind.

Website:
Op de website vindt u het beleidsplan, actuele informatie en foto’s
over activiteiten met uw kinderen op onze peuterspeelzaal.
Observatie:
De eerste levensjaren zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling
van een kind. De peuteropvang wil er graag aan bijdragen dat de
ontwikkeling van uw kind goed verloopt. Om de ontwikkeling van
uw kind goed te volgen, vullen wij jaarlijks het digitale
observatiesysteem KIJK in. Voordat uw kind naar de basisschool
gaat wordt dit met u besproken, waarna de informatie wordt
overgedragen naar de basisschool.
Beleidsplan
We zorgen ervoor dat de kinderen in een veilige omgeving, onder
deskundige begeleiding, met elkaar bezig zijn. Hoe we dit willen
bereiken, staat in ons pedagogisch beleidsplan.
In het beleidsplan staan alle belangrijke zaken van de
peuterspeelzaal vermeld. Het beleidsplan ligt ter inzage op de
peuterspeelzaal en is op onze website te vinden.
Dagindeling
We werken met een vaste dagindeling. Een vaste dagindeling
geeft uw kind een veilig en geborgen gevoel. Daarbij zorgen wij
voor een goede afwisseling van speel- en rustmomenten. De
globale structuur is:
Bij binnenkomst kunnen de kinderen vrij spelen met verschillende
materialen of creatief bezig zijn (verven, plakken e.d.).

Eens in de twee jaar is er een bijeenkomst voor alle ouders.
Daarbij informeren wij u over nieuwe ontwikkelingen op de
peuterspeelzaal.
Daarnaast mailen wij een aantal keren per jaar onze
informatiebrief (Peutergeleuter),waarin de laatste nieuwtjes staan.
Over de thema’s die centraal staan ontvangt u een themabrief,
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hierin leest u de themawoorden, de liedjes en wat boekjes die u bij
een thema kunt lezen.
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Halverwege het dagdeel gaan we samen met de kinderen
opruimen. Daarna gaan we aan tafel. We zingen, vertellen een
verhaaltje, praten met elkaar, of lezen voor. Ook eten en drinken
we met elkaar.
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