Peuterspeelgroep
Het Noorderlicht

Samen spelen, samen leren

Informatieboekje

Welkom bij peuterspeelgroep
Het Noorderlicht

Uw zoon of dochter gaat starten op de peuterspeelgroep Het Noorderlicht. U heeft tijdens het
kennismakingsgesprek veel informatie gekregen. Hierbij een samenvatting van de informatie.



Brengen/halen
De openingstijd van de peuterspeelgroep is van 08.30u. tot met 12.00u. Elke morgen is er
inloop van 08.30u. tot 08.45u. dan kunt u samen met uw kind de dag beginnen met een spel
of een andere activiteit om daarna rustig afscheid te nemen. Het ophalen is vanaf 11.45u.
Geef aan ons door als uw kind door een ander opgehaald wordt. Uw kind wordt zonder
bericht van u niet aan iemand anders meegegeven!



Eten en drinken
U hoeft geen eten en drinken mee te geven, dit wordt door ons verzorgd.



Zindelijkheid
Wanneer uw kind nog niet zindelijk is hoeft u geen luier mee te geven, dit wordt door ons
verstrekt.
Is uw kind bezig om zindelijk te worden, dan raden wij u aan om een tas met extra kleding
mee te geven.



Dagindeling
- 8.30 – 8.45 uur: De kinderen worden gebracht. U kunt dan samen met uw kind een
boekje lezen of samen spelen. Daarna zwaait uw kind u samen met de leidster uit.
- 9.00 uur: In de kring, goedemorgen zingen, uitleg wat we vandaag gaan doen.
- 9.15 uur: Vrij spelen en/of gerichte activiteit afgestemd op het thema.
- 10.10 uur: naar het toilet/verschonen.
- 10.20 uur: samen opruimen.
- 10.30 uur: in de kring voor het eten/drinken
- 11.00 uur: voorlezen en liedjes zingen of een kringspel.
- 11.15 uur: buiten spelen of bewegingsspel.
- 12.00 uur: de kinderen worden opgehaald.



Thema
We werken themagericht (volgens Startblokken). Om de ongeveer 6 – 8 weken starten we
met een nieuw thema. U wordt via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden per mail. De
nieuwsbrief wordt ook opgehangen op het raam naast de deur van het lokaal.



Ziekte / afwezigheid
Als uw kind door ziekte of andere redenen niet kan komen, dit dan graag telefonisch of
mondeling aan ons doorgeven.

1

Bij besmettelijke ziekten (bijv. waterpokken) hanteren wij de richtlijnen die opgesteld zijn
door de GGD. Mocht u twijfelen of uw kind wel de peuteropvang mag bezoeken, neem dan
gerust contact met ons op.
Wordt uw kind tijdens het verblijf op de peuteropvang ziek, dan nemen wij contact met u op.


Verjaardagen
De verjaardag van uw kind mag op de groep gevierd worden. We maken er dan een leuk
feestje van waarbij u ook aanwezig mag zijn om foto’s te maken. Onze voorkeur gaat uit naar
een gezonde traktatie, maar mocht u toch kiezen voor zoete traktatie dan graag met mate.
Mocht u het leuk vinden dan mag uw kind iets maken voor de verjaardag van papa, mama,
opa of oma. Geef dit dan tijdig aan ons door.



Knuffels en speelgoed
Op de eerste dag kunt u uw kind een vertrouwde knuffel of favoriet speeltje meegeven voor
het wennen. Verder adviseren we u om knuffels en speelgoed zoveel mogelijk thuis te laten,
om het risico van kwijtraken of beschadigen te verkleinen.



Schoonmaken
Twee keer per jaar maken we samen met de ouders/verzorgers alle speelgoed, de kasten en
stoelen/tafels schoon. We hangen dan lijsten op met alle materialen die ouders thuis kunnen
schoonmaken. Daarnaast vragen we ouders die op een avond willen helpen om het meubilair
in het lokaal schoon te maken.



Vakantierooster
De peuterspeelgroep sluit aan op de vakantieplanning van de basisschool. Tijdens
studiedagen zijn wij in principe gewoon geopend. Mocht dit een keer niet zo zijn dan wordt u
hierover tijdig geïnformeerd.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

16-10-2017 t/m 20-10-2017
25-12-2017 t/m 05-01-2018
12-02-2018 t/m 16-02-2018
30-04-2018 t/m 11-05-2018
16-07-2018 t/m 24-08-2018

2e Paasdag
02-04-2018
Koningsdag
27-04-2018
e
2 Pinksterdag 21-05-2018

Mocht u nog vragen hebben of bent u ergens niet tevreden over, laat het ons weten.
Tot slot hopen we dat uw zoon of dochter een hele fijn tijd gaat beleven op de peuteropvang.

Hartelijke groeten van team peuterspeelgroep Het Noorderlicht

Telefoonnr. peuterspeelgroep: 06-33162292 basisschool: 0314-360683
e-mailadres: harriet@hetnoorderlichtdoetinchem.nl
e-mailadres: pattywoerts@hetnoorderlichtdoetinchem.nl
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