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INFORMATIE PEUTER PLUS GROEP IKC DE WEL
Hier kunt u informatie lezen over het reilen en zeilen in de
peutergroep voor kinderen van 2-4 jaar.
HOE VERLOOPT EEN OCHTEND;
De peuters worden om 8.30 door de leidster opgehaald bij het hek.
De peuters lopen mee naar binnen en mogen hun jas ophangen aan
de kapstok, binnen mogen ze eerst vrij spelen, we hebben een
huishoek, een bouwhoek, een leeshoek, een poppenhuis, en een
mooie grote tafel om te puzzelen en spelletjes te doen.
Om ongeveer 9.00 uur gaan we in de kring, er speelt dan een liedje
op de cd speler; kom je zitten in mijn kringetje, zet je stoeltje er maar
bij.
We kijken dan op de tablet ( waar van iedereen een foto op staat ) of
iedereen er is, en zingen; goede morgen allemaal. En het liedje kijk
eens om je heen, hierbij geven we elkaar een hand.
Hierna proberen we de kinderen wat te laten vertellen over bijv de
vakantie of over iets wat bij het thema past.
PUK;
Puk is samen met Tomke een vast
vriendje op de groep, een aantal keer
per jaar volgen we een thema uit het
peuterprogramma van Puk, alle
ontwikkelingsgebieden van de peuter
komen zo spelenderwijs aan bod, hier
krijgen jullie elke keer een
informatiebrief over, met hierin ook tips
voor thuis.

Na de kring volgt vrij spelen en een knutselactiviteit, we gaan vaak
verven, plakken stempelen, kleien ed, het knutselen sluit weer aan op
het thema.
De vrije expressie is hierbij het belangrijkst, maar we leren hiermee
ook technieken aan, hoe houd je een kwast vast, en hoe doe ik de
verfschort aan, hoeveel lijm doe ik op mijn kwastje, en hoe houd ik
een potlood vast enz
Om 10.00 horen de peuters alweer een liedje;
Wat is het een rommel, propjes van papier, speelgoed uit de kast van
je tierelierelier, we ruimen alles op gezellig met elkaar, alles is weer
netjes helemaal klaar.
We gaan dus nu alles opruimen, en daarna in de kring. De leidster
leest nu een prentenboek voor, ook worden er liedjes gezongen.
DAGRITMEKAARTEN;
Deze zijn ook een hele fijne ondersteuning voor de kinderen, elke
activiteit heeft een kaart, en het puk poppetje wordt bij elke
wisseling van activiteit bij de juiste kaart gehangen, peuters hebben
behoefte aan structuur en zo weten de kinderen precies wat er
geweest is, en wat nog komt.
FRUITETEN;
Na de kring gaan we handen wassen, en lekker
samen fruiteten, we zingen natuurlijk alweer een
liedje, fruit opeten, eet smakelijk allemaal, de leidsters
snijden allemaal soorten fruit op een grote schaal, en de
kinderen mogen er telkens iets afpakken. Als de schaal
leeg is moet er wat gedronken worden, water of thee met
koud water erbij.

TOILET;
In groepjes gaan we naar de wc, kinderen gaan op de wc, of krijgen
een schone pamper.
BUITEN;
Bij mooi weer gaan we via het kdv naar buiten, waar de peuters
heerlijk kunnen spelen in de zandbak, of op de glijbaan.
GYMLOKAAL;
Bij slecht weer kunnen we gebruik maken van het spellokaal, we
zouden graag willen dat jullie gymschoentjes voor de kinderen
aanschaffen, het liefst de stoffen schoentjes met zo`n elastiekje,
graag voorzien van naam (kan gewoon met stift aan de binnenkant).
Op sokken spelen is te glad en blote voeten is niet hygiënisch.
MIDDAGETEN;
Omdat een peuterochtend tot 12.30 uur duurt hebben we besloten
om samen brood te gaan eten, omdat anders de ochtend wel èrg
lang duurt, èn omdat het heel erg gezellig is natuurlijk.
We gaan nèt als op de basisschool bidden en danken voor en na het
eten.
We bieden gezonde voeding aan dit houdt in; volkoren brood en
gezond beleg. Maar…..het 2e broodje mag met vruchtenhageltjes.
Ook van de cracker met kaas of pindakaas wordt gesmuld. Er is melk
of thee met melk, en water.
BITCARE;
Wij werken vanaf dit schooljaar met de app ‘Bitcare’. Vanaf 1
september willen we hiermee gaan beginnen. Ouders worden hier
binnenkort via de mail voor uitgenodigd. Via Bitcare sturen we af en

toe foto’s of verhaaltjes van wat we hebben gedaan. Deze foto’s
worden alleen naar de desbetreffende ouders gestuurd van de
kinderen die op de foto staan en zijn dus niet openbaar voor
iedereen.
Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, kunt u voor 1 september een
mail sturen naar dantumadiel@kindvandaag.nl of doorgeven aan één
van de leidsters.
SAMEN MET GROEP 1 EN 2;
Er zit een schuifwand tussen het peuterlokaal en groep 1 en 2.
Wanneer er weinig peuters zijn, kunnen er ook kleuters bij ons
komen spelen, dat zullen dan kinderen uit groep 1 zijn, de deuren
gaan `s middags open want dan kunnen de kleuters gebruik maken
van beide lokalen, of we in de toekomst vaker samen gaan spelen dat
gaan we met elkaar nog ontdekken, we hebben in ieder geval al de
thema`s op elkaar afgestemd.
FRYSK/ NEDERLANDS;
Wy prate eins de hiele moarntyd frysk,
ferskes ha wy sawol yn it nederlânsk as it
frysk. PUK is ùs nederlânske freontsje en
TOMKE is ùs fryske kammeraat. En dan ha wy
fansels noch ùs frijwilligster Marije, hja praat
Nederlâns mei de bern en dat komt dus hiel
mooi ùt.
BOEKENPRET:
Omdat taalontwikkeling heel belangrijk is voor peuters lezen wij veel
voor, om ook thuis fijn voor te kunnen lezen hebben we een kleine
bibliotheek, hieruit mogen peuters elke week een nieuw boekje
kiezen, denken jullie er zelf om dat de boeken ook weer terugkomen?

Daarnaast doen we mee met BOEKENPRET, 2x per jaar krijgen alle
kinderen hetzelfde prentenboek mee naar huis, er zit ook een
activiteiten boekje bij, op de peuter staat dit boek dan ook centraal,
dit werkt erg goed kinderen herkennen het verhaal van opvan èn
thuis. Dit is meestal in het voor en najaar.
NAAR HUIS;
We zwaaien nog even naar elkaar en zingen dag dag allemaal het
spelen is alweer voorbij. De jassen gaan aan, en we gaan in een
treintje naar buiten waar de ouders om 12.25 uur alweer op ons
staan te wachten.
AFMELDEN;
Voor het afmelden van uw kind wegens ziekte of andere redenen,
kunt u ‘s ochtends bellen of appen naar onze opvangtelefoon.
Deze telefoon wordt alleen gebruikt onder werktijd ma t/m vrij
(07.30-18.30)

We hopen jullie op deze manier een beetje zicht te hebben kunnen
geven over hoe een ochtend bij ons verloopt, voor vragen kunnen
jullie natuurlijk altijd bij ons terecht. We hopen dat jullie peuter een
hele fijne tijd bij ons mag hebben.
Op de volgende pagina nog even een sfeerimpressie van ons
prachtige nieuwe ruimte!

Vriendelijke groet;
Marijke Bouma ma, di, do, vrijdag ochtend
Maaike vd Kooi di, woe, donderdag ochtend
Vrijwilligsters; Marije Walthous en Joukje vd Ploeg.

