Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool
van De Buikslotermeer

Januari 2019

Welkom bij de voorschool van De Buikslotermeer.
U heeft gekozen voor onze voorschool om uw kind een goede en leerzame tijd te geven.
In het begin is het voor de kinderen vaak erg wennen.
Met dit informatieboekje willen we u informeren en uitleggen hoe het bij ons gaat op de
groep.
Als u na het lezen van alle informatie nog met vragen zit, aarzel dan niet om deze vragen
aan ons te stellen. Dat kan natuurlijk buiten schooltijd bij de pedagogisch medewerker van
de groep van uw kind of bij de locatiemanager.
Locatiemanager Renate Piet is bereikbaar op 06 8187 2945 of per e-mail via
r.piet@tinteltuin.nl.

Tijdig afberichten
Wanneer u uw kind een dagje thuis wilt houden, vragen wij u dit tussen 08.00 en 08.15 uur
door te geven aan de voorschool. De pedagogisch medewerkers kunnen hiermee rekening
houden in het dagprogramma. Weet u eerder dat uw kind de voorschool niet zal bezoeken,
bijvoorbeeld in verband met vakantie, wilt u dat dan zo snel mogelijk doorgeven?
Wilt u uw kind bij uitzondering later brengen of eerder ophalen, dan kunt u dat met de
pedagogisch medewerkers afstemmen. Zij spreken met u een tijd af die zo min mogelijk
inbreekt op de vaste momenten in de groep.

Ziekmelden.
Als uw kind ziek is en dus niet naar school
kan komen moet u dit telefonisch aan ons
doorgeven. Ons telefoonnummer is:
020-6371248 of 06-18192242

Gegevens van uw kind
Om u in het geval van een acute situatie te
kunnen bereiken, is het van het allergrootste
belang dat u voor de pedagogisch
medewerkers van de voorschool bereikbaar
bent of geregeld heeft wie als uw
contactpersoon bereikbaar is. Wij verzoeken
u vriendelijk veranderingen in deze gegevens
direct te melden bij de pedagogisch
medewerkers van de groep.
Vriendelijke groeten, het team van de
voorschool.
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Openingstijden van de voorschool
De voorschool is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45-12.45 uur geopend.
Er zijn 2 groepen De Tijgers en De Olifanten.

Brengen en halen
U kunt 's morgens een kwartiertje bij uw kind blijven om even samen te spelen. Na een
kwartier starten wij met ons programma en adviseren wij u om afscheid te nemen van uw
kind.

Ophalen van uw kind
Uw kind blijft bij de pedagogisch medewerker totdat deze u gezien heeft en zegt dat ze naar
u toe mag gaan.
Het is de bedoeling dat vader of moeder het kind komt ophalen. Als u uw kind niet zelf komt
halen, maar bijvoorbeeld een broer, zus , oom, tante of buurvrouw, dan moet dit (telefonisch)
zijn doorgegeven aan de pedagogisch medewerkers.

De eerste keren op de voorschool
Als uw kind 2 jaar wordt, mag hij of zij voor het eerst naar de voorschool. De eerste dagen is
vaak nog wennen voor een kind. We kijken hoe het met uw kind gaat en als hij of zij wat
meer tijd nodig heeft om te wennen, vragen wij u om uw kind eerder op te halen. Dit
bespreken wij de eerste dag met u.
De eerste keer verwacht de pedagogisch medewerker uw kind en 1 ouder om 8.45 uur (met
een tasje met wat reservekleding erin. Er blijft altijd 1 ouder op de groep tijdens de 1e keer op
de voorschool.
De pedagogisch medewerker zal u uitleggen waar de jas en de tas opgehangen kunnen
worden. Eten en drinken hoeven niet meegenomen te worden.
Vervolgens zal zij u en uw kind even wegwijs maken in de klas waarna uw zoon/dochter al
snel zijn of haar draai zal vinden.

Hoe ziet een dag op de voorschool er uit?









De groepen starten om 08.45 uur.
Jassen en tassen horen aan de kapstok. De pedagogisch medewerker begroet de
kinderen. Tot 8.45 uur nodigen wij u uit om met uw kind een boekje lezen of een
spelletje meedoen als die op de tafels zijn neergelegd. Om 09.00 uur kunt u afscheid
nemen van uw kind. Wij gaan dan beginnen met de ochtend/middag.
Aan de hand van de dagritmekaarten kunnen we zien wat we vandaag allemaal gaan
doen. Dit is erg fijn voor de kinderen omdat hiermee ook hun dag duidelijk en veilig
wordt (ze kunnen immers nog geen klokkijken). Ze kunnen dan bijvoorbeeld zien dat
ze na het eten en drinken buiten gaan spelen.
Op de voorschool werken we aan de hand van een thema. Een thema duurt vier tot
zes weken. De hoeken in de klas zijn hier op aangepast en de activiteiten hebben
hier allemaal mee te maken. Het thema halen we vooral uit Uk en Puk
Na de kring kiezen de kinderen een activiteit. Ze kunnen in één van de hoeken gaan
spelen, knutselen of deelnemen aan een activiteit die door de pedagogisch
medewerker wordt georganiseerd. Het werken in de verschillende hoeken en de
activiteiten worden door de pedagogisch medewerkers goed geobserveerd en ook
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spelen de pedagogisch medewerkers mee om de kinderen te leren hoe het spel in
een hoek zou kunnen.






Na het spelen gaan we aan tafel om te eten en te drinken. We eten fruit en drinken
water of limonade. U hoeft dit niet zelf mee te nemen.
Hierna gaan we naar buiten of doen binnen een activiteit waarbij we bewegen. Buiten
kunnen de kinderen vrij spelen of deelnemen aan een buitenactiviteit.
Na het buitenspel gaan we weer naar binnen. We sluiten dan in de kring de dag af
met de kinderen. We nemen kort de dagritmekaarten door en zingen nog een liedje.
Aan het eind van de dag worden de kinderen opgehaald.
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Handig, weetjes, wat is… en waarom?
De Nederlandse taal spreken.
We willen dat iedereen de Nederlandse taal spreekt op school. Dat betekent dat u op de
voorschool niet in de eigen taal met uw kind en/of andere ouders praat.

Waarom ’s morgens meespelen?
Voor uw kind is het een erg fijne start van de ochtend. Soms maakt het de overgang van huis
naar school makkelijker. Ook vindt uw kind het fijn om te laten zien wat hij/zij doet op school
en wat hij/zij al kan.

Wat geef ik mee als traktatie op een verjaardag?
Op de voorschool eten we gezond. Dit geldt ook voor traktaties. Als uw kind jarig is, vinden
we het leuk om dit te vieren. Als u uw kind wilt laten trakteren, kies dan voor een gezonde
optie. Snoep, chips en chocola zijn niet toegestaan. Voor gezonde traktatie ideeën kunt u
altijd terecht bij de pedagogisch medewerker op de groep van uw kind

Oudergesprekken
U krijgt tijdens de periode dat uw kind naar de voorschool gaat op twee momenten een
oudergesprek aangeboden. Bij zorgen over uw kind zullen we eerder/vaker een gesprek
aanbieden.

Ophalen van uw kind
Het is de bedoeling dat vader of moeder het kind komt ophalen. Als u graag wilt dat een
broer of zus (vanaf 12 jaar) of tante/oom/oma uw kind komt halen, moet u dit (telefonisch)
doorgeven aan de pedagogisch medewerkers op de dag zelf.

Oudercontactmedewerker
Soumaya Ouchani is de oudercontact medewerker van de voorschool. De ouderkamer is op
ma, do en vrij geopend.
Maandag 08.45-12.45 uur
Donderdag van 08.45-13.45 uur
Vrijdag van 08.45-12.45 uur
De ouderkamer is er voor alle ouders Soumaya maakt in overleg met de ouders van school
een uitdagend programma voor de ouderkamer.

Themabijeenkomsten
Bij de start van een nieuw thema vindt er een themabijeenkomst plaats voor ouders.
Dit is een belangrijke bijeenkomst waar we van verwachten dat u hier
aan deelneemt. De bijeenkomst vindt aansluitend plaats aan de brengtijd van uw kind. In
deze bijeenkomst wordt besproken met welk thema de voorschool aan de slag gaat. We
bespreken welke woorden we behandelen en welke activiteiten wij op de voorschool doen.
Ook hebben we het over wat u thuis met uw kind kunt doen, om aan te sluiten op het thema.
De data waarop de bijeenkomsten plaatsvinden vind u in de nieuwsbrief en op het prikbord
naast de deur van de klas.
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Reservekleding.
Het kan gebeuren dat een peuter wel eens in zijn/haar broek plast. Als dit gebeurt, krijgt u in
een plastic tas de natte, eigen kleren mee. Het is belangrijk dat u een setje reservekleding
meegeeft aan uw kind in een rugtas. Ook als uw kind zindelijk is zou het fijn zijn als u een set
reservekleding meegeeft. Het kan ook zijn dat een glas drinken per ongeluk omvalt of iets
dergelijks.

Informatiebord naast de deur van de klas.
Op dit bord staat informatie over verschillende dingen vanuit de groep. Bv. Het thema,
materialen die we nodig hebben, informatie over een ouderavond die er aan komt, etc.

VVE op de Voorschool
Op de voorschool hebben wij het doel om uw kind te begeleiden om zich zo goed mogelijk te
ontwikkelen in zijn of haar eigen tempo.
Wij willen ervoor zorgen dat hij of zij goed voorbereid is op de basisschool.
Daarom bieden wij vroeg- en voorschoolse educatie aan (VVE). VVE houdt in dat uw kind,
zoals gezegd, voorbereid wordt op de basisschool doordat wij hem of haar onder andere
stimuleren op het gebied van taal, rekenen, motoriek, muzikaliteit en sociaal emotioneel
gebied. Uiteraard doen wij dit in kleine stapjes en op het niveau dat bij uw peuter past. Dit
doen wij door het uitvoeren van een programma, Uk en Puk en Kaleidoscoop.

Tijdens elk thema maken wij een programma waarin wij activiteiten plannen die wij met de
kinderen gaan doen. Die kunnen te maken hebben met rekenen (Bijvoorbeeld: pleisters
tellen), maar ook met samen spelen (Bijvoorbeeld: samen met Puk naar de dokter).
Bij elk thema is er een woordenlijst waarop de woorden van het thema staan. Deze woorden
zullen vaak in de klas voorbij komen. Ook zijn er boeken die passen bij het thema en
regelmatig worden voorgelezen.
Wij willen u ook graag betrekken bij de voorschool. Wij vinden het fijn als u bij binnenkomst
even met uw kind blijft spelen
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Bij de start van elk nieuw thema is er een themabijeenkomst in de ouderkamer waar verteld
wordt over het thema, maar ook wat u thuis kunt doen met uw kind rondom het thema. Het is
belangrijk om hierbij aanwezig te zijn.
Daarnaast vinden en volop activiteiten plaats in de ouderkamer waaraan u kunt deelnemen.
U kunt altijd even binnenlopen.
Deze dingen doen wij zodat uw kind bij ons op een plezierige manier kan leren en
ontdekken,
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