Peuterspeelzaal in het Kindcentrum
De peuterspeelzaal is één van de eerste stappen uit de eigen wereld van uw peuter. Hier
kunnen kinderen van 2 en 3 jaar wekelijks, onder deskundige begeleiding, enkele dagdelen
met leeftijdgenootjes spelen. Op de peuterspeelzaal leren zij een aantal essentiële vaardigheden, zoals samenwerken met andere kinderen, op je beurt wachten en eerlijk delen.
De peuterspeelzaal heeft verschillende soorten spel- en ontwikkelingsmateriaal tot zijn beschikking, om spelenderwijs de ervaringswereld van peuters uit te breiden. De ruimte is ingedeeld in duidelijke hoeken waarin kinderen spelenderwijs verschillende ontwikkelingsgebieden
ontwikkelen. Er wordt ook regelmatig gebruik gemaakt van het gymlokaal waar de kinderen
samen bezig zijn met spelletjes, klimmen en klauteren en bewegen op muziek. Zij leren hier
hun eigen grenzen te ontdekken.
De tuin biedt de kinderen dagelijks tal van mogelijkheden tot spel.
Een dagdeel is op een vaste manier ingedeeld, zodat de kinderen door de structuur zich veilig
voelen en weten wat ze kunnen verwachten. Door liedjes wordt vaak een activiteit afgesloten
of een nieuwe activiteit opgestart.
Op de peuterspeelzaal wordt gewerkt met VVE programma Startblokken. Aan de hand van
een thema worden er 4 weken lang activiteiten aangeboden op alle ontwikkelingsgebieden.
Regelmatig nemen de peuters ook deel aan activiteiten samen met de kleuters. Er is veel
aandacht voor de doorgaande lijn binnen het Kindcentrum op het gebied van activiteiten aanbod en pedagogisch handelen.
Kinderen die in aanmerking komen voor een VVE plaatsing kunnen 4 dagdelen per week naar
de peuterspeelzaal komen. De andere kinderen komen 2 dagdelen naar de peuterspeelzaal:
De volgende dagdelen is de peuterspeelzaal geopend:
Maandagochtend en donderdagmiddag
Dinsdagochtend en vrijdagmiddag
Maandagmiddag en donderdagochtend
Dinsdagmiddag en vrijdagochtend.
Openingstijden
Ochtend:
Inloop van 8.30 uur tot 8.45 uur
Programma van 8.45 uur tot 11.30 uur
Ophalen van 11.30 uur tot 11.45 uur

Middag:
Inloop van 12.45 uur tot 13.00 uur
Programma van 13.00 uur tot 15.15 uur
Ophalen van 15.15 uur tot 15.30 uur

Voor meer informatie zie www.spring-kinderopvang.nl.
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