informatieboekje

Peuteropvang “ Humpie Dumpie”
Middenweg 4
8332 CZ Steenwijk

Peuteropvang Humpie Dumpie

Hierbij ontvangt u een informatieboekje van peuteropvang Humpie Dumpie
Hierin vindt u veel informatie over hoe wij werken.
Wij hebben dit boekje voor u gemaakt zodat u steeds alle gegevens bij de hand heeft.
Wij hopen op een prettige samenwerking en wensen uw peuter een fijne tijd bij peuteropvang
Humpie Dumpie.

Peuteropvang “ Humpie Dumpie”
Middenweg 4
8332 CZ Steenwijk
tel : 06-30308164

Vanaf 1 jan. 2018 zijn wij met de peuteropvang gevestigd in de Beatrixschool. We hebben hier een
mooie plek waar peuters naar hartenlust kunnen spelen en leren.
Met groep 1 ( juf Annemarie) worden er gezamenlijk thema’s uitgewisseld.
We hebben met de Beatrixschool korte lijntjes waardoor een doorgaande lijn voor de peuters
gegarandeerd is. Dit is beide heel prettig.

Groepen :

Groen Dinsdagmiddag : 13.00 u-15.30 u
Dondermorgen : 8.15 u-12.00 u
Leidsters: Sandra Jansen en Linda Otten
Vrijwilligster :
Deze groep is een reguliere groep.

Ochtend/middag indeling
08.15/13.00 uur Binnenkomst peuters met ouders/verzorgers. De kinderen worden een
goedemorgen /middag toegewenst en de ouders hebben de gelegenheid om vragen te stellen of
bijzonderheden door te geven aan de leidsters. Zijn er kinderen die moeite hebben met afscheid
nemen van hun ouders dan vangt de leidster deze kinderen in eerste instantie op.
08.30/13.15 uur We zingen “goede morgen/middag allemaal” en gaan met zijn allen in de kleine
kring zitten. Kinderen die wat willen vertellen worden in de gelegenheid gesteld om wat te vertellen
of/en er worden liedjes gezongen, tevens is er tijd voor groepsexploratie.
08.45/13.30 uur
Vrij spelen met individueel gerichte aandacht van de leidster of een activiteit zoals: boekje lezen,
puzzel maken of tekenen. Wie niet wil hoeft niet mee te doen, wel wordt een kind gestimuleerd om
te komen kijken. Ook wordt er individueel voorgelezen.
10.00/14.15 uur
We zingen met z’n allen het opruimlied en gaan daarna met z’n allen opruimen. Alles wordt weer
netjes in de kasten gelegd. Keuken opruimen e.d.
10.15/ 14.15 uur
Peuters die zindelijk zijn, gaan om en om met de juf mee naar de wc. Peuters die nog niet zindelijk
zijn gaan wel mee om hun handen te wassen. Zo leren ze het ritueel van naar de wc gaan.
Alle peuters die nog een luier dragen krijgen allemaal een schone luier. Alle volle luiers worden direct
verschoond.
10.30/14.15 uur
Voordat we gaan eten worden eerst een aantal (vaste) liedjes en opzegversjes gezongen. Met het
liedje “smakelijk drinken” worden de bakjes met eten uitgedeeld en mag iedereen gaan eten. Als het
eten op is worden de bekers met drinken uitgedeeld. Als de beker leeg is mag de peuter proberen
om het deksel er weer op te doen en de beker in de bak te doen die op tafel staat. Als het eten op is
mogen de kinderen weer gaan spelen.
10.45/14.30 uur Na het eten zal er per dagdeel steeds een wisselende activiteit worden
aangeboden. De ene keer kan dat kleien zijn, een andere keer knutselen, bewegen, muziek en dans.
Het is voor peuters niet verplicht om aan de activiteit mee te doen als hij/zij echt niet wil. Bij mooi
weer zullen wij ook buiten te vinden zijn. Belangrijk is dat we allemaal tegelijk naar buiten gaan zodat
er te allen tijde een goed overzicht is. Peuters zullen na enige tijd hebben geleerd dat ze hun eigen
jas aan kunnen trekken.
De kinderen worden opgehaald ‘s morgens opgehaald om 12.00 uur. En ‘s middags om 15.30uur.
Het kind mag de peuteropvang pas verlaten als de desbetreffende ouder/verzorger aanwezig is. Bij
binnenkomst wordt de verantwoording weer overgedragen aan de ouders/verzorgers. Mocht uw
peuter door iemand anders worden opgehaald, dan willen wij daarvan op de hoogte zijn.

Plaatsing Peuter
Als een peuter op de wachtlijst staat, worden ouders door de leidster uitgenodigd om langs te komen
voor een kennismakingsgesprek. De leidster doet een korte rondleiding met de ouders en vertelt in
het algemeen hoe het in de speelzaal eraan toegaat. Het intakeformulier wordt meegegeven en een
datum afgesproken wanneer de peuter begint. De peuter is natuurlijk ook welkom tijdens dit gesprek
zodat we kunnen zien hoe de peuter op de groep en leidsters reageert.

Wennen
Het kan zijn dat uw kind even moet wennen aan de hoeveelheid kinderen, het lawaai, en aan de
leidsters die toch anders zijn dan vaders en moeders. Meestal gaat het kind, nadat het een paar keer
is geweest, de speelmogelijkheden uitgebreid benutten en voelt het zich opgenomen in de groep. Elk
dagdeel heeft een vast ritme met vaste activiteiten en vaste liedjes. Dit helpt uw kind bij het wennen,
geeft structuur en zorgt voor duidelijkheid. De ouders mogen de 1ste keer langer blijven . Zo kan het
kind wennen aan de speelzaal waar het komt. En heeft hij/zij toch een vertrouwd gezicht om zich
heen. De eerste periode raden we aan om het afscheid niet te lang te laten duren als uw peuter
tegen het afscheid opziet. Dit maakt het afscheid voor de peuter vaak duidelijker.

Activiteitenoverzicht
- Ieder jaar proberen we als het weer het toelaat in de herfst met de peuters een bezoekje aan het
bos te brengen. In het voorjaar kunnen we naar de schaapskooi gaan. Dit lukt natuurlijk niet zonder
de hulp van alle ouders/verzorgers. U krijgt tijdig een briefje mee waarin we de ouders vragen mee te
gaan.
- Voor de zomervakantie gaan we op schoolreisje, er wordt ieder jaar opnieuw bepaald waar we
heen gaan op schoolreisje. U wordt hier tijdig van op de hoogte gesteld.
- Met Sinterklaas en Kerst organiseren wij iets gezelligs voor de peuters. Hiervan wordt u tijdig op de
hoogte gesteld.
- Als de schoolfotograaf langs komt krijgt u hier uiteraard bericht van, zodat u uw kind er op zijn/haar
mooist uit kunt laten zien.
- Bij elk nieuw thema krijgt de ouder digitaal een ouderbrief toegestuurd. In deze themabrief staan
o.a. liedjes, boekjes, ideetjes die ouders met hun kinderen kunnen doen.
Tijdens de kring mogen de kinderen iets drinken en eten. Geef (het liefst) een beker drinken mee en
een stukje (schoongemaakt) fruit. Graag geen koekjes met chocolade of snoepgoed. Het liefst zien
wij gezonde dingen op tafel komen. Zet op de beker en bakje de naam van uw kind. Het bakje en de
beker mogen in de daarvoor bestemde bakken in de gang. Extra verschoning is voor alle peuters een
aanrader in geval van ongelukjes. Beker over tafel, ect.

Trek uw kind niet al te mooie kleren aan omdat wij regelmatig werken met klei, verf en lijm. Ook
zitten er aan kinderkleding vaak touwtjes bevestigd, wees u er bewust van dat touwtjes aan
kinderkleding gevaarlijk kan zijn.
Wanneer uw kind bezig is met zindelijk worden, geef dit dan even door aan de leidsters. Het is dan
erg makkelijk als uw kind in plaats van een gewone luier een luierbroekje draagt zodat hij/zij
makkelijker op het toilet gezet kan worden. Is uw kind nog niet zindelijk, wilt u dan een luier en
luierdoekjes in de tas doen.
Ziekte graag melden bij de leidsters. Dit kan via telefoon of e-mail. Bij afwezigheid van de peuter
gedurende langere tijd is tijdelijke stopzetting van de ouderbijdrage mogelijk in overleg met plaatsing
en planning.
Is er thuis iets gebeurd (bijvoorbeeld mama/papa ligt in het ziekenhuis)? Als u merkt dat uw peuter
van slag is en daardoor eventueel ander gedrag kan vertonen dan zijn we hiervan graag op de
hoogte.
Wanneer uw peuter jarig is mag het trakteren. Liever geen snoepgoed omdat er kinderen in de groep
kunnen zitten die dit niet mogen hebben vanwege allergie. Hou het bij kleine hoeveelheden Bij
twijfel graag even informeren bij de leidsters. Wilt u als ouder aanwezig zijn, dan mag dit altijd.
Overleg even met de leidsters wat een goed moment is. Verjaardagen vieren we in de reguliere
groep en niet in de 3+ groep. Ouders mogen hierbij aanwezig zijn.
Voor ouders hebben wij een agenda waarin zij hun verjaardag kunnen noteren. De peuter zal dan
voor deze feestelijke dag een kleurplaat maken. Voor bijzondere gelegenheden graag even
overleggen.
Aan het einde van de ochtend komen de ouders/verzorgers de kinderen weer halen en is er meestal
geen tijd voor een uitvoerig gesprek. Juist dan vragen de peuters veel aandacht van de leidster. Als
ouders eens rustig over hun kind in de speelzaal willen praten, kunnen zij een afspraak met de
leidster maken.
U kunt als ouder ook een bijdrage leveren aan een goed functioneren van de peuterspeelzaal als lid
van de oudercommissie, hulp bij klussen, vrijwilligster of ouderhulp. Als u denkt te kunnen helpen
neem dan contact op met de leidster of iemand van de oudercommissie.
Op de speelzaal gebruiken we plaatjes die op de kapstok geplakt worden als een nieuwe peuter op
de groep komt. De jas kan dan bij dat desbetreffende plaatje opgehangen worden. Zo weten de
leidsters welke jas bij welk kind hoort.
Verjaardagen vieren we in de reguliere groep. Ouders mogen het laatste halfuurtje hierbij aanwezig
zijn om de verjaardag van de peuter mee te vieren.
Wij gaan binnenkort een eigen facebookpagina opstarten waar leuke dingen, foto’s e.d. op komen te
staan. We proberen hem steeds zo goed mogelijk bij te houden. Het komt dan onder het kopje
peuteropvang Humpie Dumpie . U wordt geïnformeerd wanneer dit zal zijn.

1x per jaar doen we een ontruimingsoefening met de leidsters/vrijwilligers en peuters. Dit gaat op
een peutervriendelijke manier. Mocht het echt nodig zijn om tijdens een dagdeel de speelzaal te
ontruimen dan gaan wij met de peuters naar het schoolplein en wachten daar op verdere instructies.

Mentorschap
Vanaf 1 jan. 2018 is er een mentor in het leven geroepen. Aan ieder kind wordt een mentor
toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind. De
mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te
bespreken. Om de ontwikkeling van het kind te kunnen volgen, moet de mentor het kind echt
kennen. Daarom is de mentor direct betrokken bij de opvang en ontwikkeling van het kind. De
mentor is één van de pedagogisch medewerkers van de groep waarin het kind geplaatst is. De ouders
worden op de hoogte gebracht wie de mentor van hun kind is. Eventueel vervult de mentor ook een
rol in het contact met andere professionals (met toestemming van de ouders). Door het volgen van
de ontwikkeling van het kind sluiten pedagogisch medewerkers aan op de individuele behoeften van
een kind. Tevens kan er door overleg met ouders worden afgestemd hoe aan wensen en behoeften
van het kind tegemoet kan worden gekomen. De combinatie van ontwikkelingsgericht werken en de
inzet van een mentor maakt dat belangrijke ontwikkelstappen en mogelijke achterstanden, worden
gevolgd en indien nodig tijdig gesignaleerd.

We hebben ook een oudercommissie die ons ondersteunt in allerlei dingen.
De oudercommissie bestaat uit:
Voorzitter:
Notulist:
Penningmeester:
Algemene leden:

Vakantierooster :

Voorjaarsvak. 24 febr. t/m 4 maart
Goede Vrijdag en 1,2 paasdag 30 maart / 2 april
Meivakantie 30 april/ 13 mei
Pinksteren 20-21 mei
Zomervakantie 21 juli t/m 2 aug.
Herfstvak. 20 okt./28 okt
Kerstvak. 22 dec/ 6 jan. 2019

Hieronder een aantal liedjes die dagelijks worden gezongen op de speelzaal.

Goede morgen
Goede morgen allemaal
Hebben jullie lekker geslapen
Goede morgen allemaal
Wat fijn dat jullie er zijn
Goede morgen allemaal!!!!

Opruimlied
Handen omhoog
We maken een mooie boog
Hand in je zij
De andere erbij
Want wij gaan………. Opruimen!!!!!!

We maken een kringetje
We maken een kringetje van jongens en van meisjes
We maken een kringetje van tra-la-la
Pak maar een stoeltje (2x)
In de kring, in de kring met zijn allen in de kring.

Smakelijk eten, smakelijk drinken
Hap, Hap, Hap
Slok, Slok,Slok
Dat zal lekker smaken
Nu meer gaan praten
Eet maar op, drink maar op.
Eet smakelijk allemaal!!

