Informatieboekje 2017/2018

Welkom!
Van harte welkom bij peuteropvang It Wrottershonk in Kollumerzwaag. In dit
informatieboekje vertellen wij u alles over het reilen en zeilen op onze peuteropvang.
Ook praktische informatie komt aan bod.
Het is vaak spannend om uw kind op een onbekende plek achter te laten. Met de
informatie uit dit boekje hopen we u een kijkje achter de schermen te geven, zodat u
met een gerust hart uw kind naar de peuteropvang brengt.

Stichting It Wrottershonk
Peuteropvang It Wrottershonk valt onder Stichting It Wrottershonk. Stichting It
Wrottershonk is een non-profit organisatie, het stichtingsbestuur bestaat uit vrijwilligers.
Het bestuur
●
●
●
●

Binnie Pompstra (voorzitter)
Froukje Dijkstra-Boorsma (penningmeester)
Jannie Martens-Pompstra (secretaris)
Maaike Hansma (algemeen bestuurslid)

Contactgegevens bestuur
Stichting It Wrottershonk
Skoallestrjitte 14
9298 PT Kollumerzwaag
E-mail: stichtingitwrottershonk@gmail.com

Juffen peuteropvang It Wrottershonk
Ineke Bakker
Kastanjehof 41 Kollumerzwaag
T (0511) 444719
Aaltje Kobus-Bosma
Ds. Griffijnstrjitte 35 Kollumerzwaag
T (0511) 445040
Lia Bosgraaf
Krússtrjitte 1 Kollumerzwaag
T(0511)702129
Adres peuteropvang
Skoallestrjitte 14 Kollumerzwaag
De peuteropvang is gehuisvest in een lokaal van CBS De Stapstien (ingang via het hek
aan de Hille Veenstrastrjitte).
De peuteropvang is tijdens de lesuren te bereiken via 06 189 39 732 of op 0511447868

Uw kind voorbereiden op de peuteropvang
Als uw peuter voor het eerst naar de peuteropvang gaat is dat voor u, maar ook zeker
voor uw kind, een hele stap. Vanuit zijn/haar vertrouwde wereldje komt uw kind in een
grote ruimte met meestal vreemde kinderen en leidsters.
Om de overgang niet zo groot te maken is het prettig als u samen met uw kind, voordat
uw kind naar de peuteropvang gaat, eens komt kijken. U kunt uw kind dan in de
speelzaal uitleggen wat er staat te gebeuren. Het is belangrijk dat uw kind weet dat u
niet op de peuteropvang blijft, maar wel weet waar u dan wel bent (boodschappen doen,
thuis werk doen, etc.). Maak duidelijk dat u als u daarmee klaar bent, en uw kind is
uitgespeeld, u hem/haar weer ophaalt.
Via de juffen ontvangt u een uitnodiging voor een kennismaking, een paar weken voordat
uw kind naar de peuteropvang kan.
Ondanks een goede voorbereiding kan uw kind het best moeilijk vinden als u naar huis
gaat wanneer u uw peuter brengt bij de peuteropvang. Meestal eindigt de huilbui na een
paar minuten als u weg bent. Gaat het allemaal niet zo makkelijk voor uw kind, dan
zoeken we samen met u naar een oplossing (beginnen met een uurtje, de ouder blijft een
poosje langer, etc.).

Voor- en vroegschoolse educatie
De peuteropvang is bedoeld om de ontwikkeling van peuters te stimuleren; ieder kind
moet de kans krijgen om zijn eigen mogelijkheden te ontplooien, leren omgaan met
andere kinderen in spel en gesprek. De volgende aspecten komen aan bod:
● Sociale ontwikkeling (leren delen en spelen met andere kinderen)
● Emotionele ontwikkeling (uiten van gevoelens)
● Verstandelijke ontwikkeling (mogelijkheden en eigenschappen leren kennen van
de wereld om hen heen)
● Motorische ontwikkeling (lichaamsbewegingen; grove en fijne motoriek en het
oefenen van de zintuigen)
● Creatieve ontwikkeling (leren gebruiken van materialen)
VVE Piramide
Peuteropvang It Wrottershonk werkt met het Piramideproject. Dit is een officiële VVEmethode (voor- en vroegschoolse educatie methode) voor kinderen van 3 t/m 6 jaar. De
bedoeling is om kinderen spelenderwijs een stevige basis te geven, waarop in groep 3
van de basisschool voortgebouwd kan worden. Niet alleen It Wrottershonk werkt met het
Piramideproject, ook CBS De Stapstien werkt hiermee met de kleuters (groep 1 en 2). Er
is ook overleg tussen de peuteropvang en de basisschool over de invulling van de
lesmethode.
Het Piramideproject bestaat uit dertien thema’s/projecten. Bijvoorbeeld: ‘Hier woon ik’,
‘Welkom’, ‘Sinterklaas’, ‘Kerst’. Bij elk thema horen liedjes, spelletjes en werkjes. Ook
het spelmateriaal wordt telkens aangepast aan het thema. Een thema duurt meestal
twee weken. Om ouders te informeren over de bezigheden van de peuters, ontvangen zij
voorafgaand aan het nieuwe thema een nieuwsbrief ‘Peuternieuws’.

Peutervolgsysteem
Bij de VVE Piramide hoort ook een Peutervolgsysteem. Dit houdt in dat we de
ontwikkeling van uw kind kunnen volgen d.m.v. observaties en een peutertoets. Als uw
kind 3 jaar is, neemt één van de leidsters samen met uw kind een boek door, waarin uw
kind steeds een plaatje moet aanwijzen. Onze ervaring is dat kinderen de toets zien als
een spelletje en het erg leuk vinden. Dat is ook de bedoeling. Aan de hand van de uitslag
van de peutertoets en de observaties van de leidsters wordt bekeken of uw kind extra
ondersteuning nodig heeft.

Tutor
Elke groep op de peuteropvang heeft twee gekwalificeerde leidsters. Hierdoor krijgen de
kinderen de aandacht en ruimte die ze nodig hebben. Voor de kinderen die extra
ondersteuning nodig hebben, fungeert één van de leidsters als tutor. Zij geeft uw kind
extra aandacht in de groep.
Extra ondersteuning: VVE-uren
Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben kunnen vier i.p.v. twee dagdelen naar de
peuteropvang. Hiervoor geldt een financiële regeling van de gemeente Kollumerland.
Deze extra ondersteuning geldt voor kinderen die via het consultatiebureau een
doorverwijzing hebben gekregen of op de peutertoets en door de observaties een D/Escore halen. Wilt u hierover meer weten, informeer bij één van de leidsters.
Overdracht basisschool
Er is een wettelijke verplichting om een overdrachtsformulier van uw kind toe te sturen
aan de basisschool als uw kind 4 jaar is. Dit formulier mag u inzien en wordt aan het
einde van de peuterperiode met u besproken.
Tweetaligheid
it Wrottershonk doet mee aan het projekt tweetaligheid van het SFBO (Stifting
Frysktalige Berne Opfang)
Hierbij wordt er zowel ruim aandacht aan de Nederlandse, als de Friese taal gegeven
binnen de peuteropvang.
Er is , indien mogelijk, zowel een Frysktalige, als een Nederlandstalige juf aanwezig en
de beide talen worden evenredig aangeboden in liedjes, activiteiten en voorlezen.
Klachtenregeling
De algehele klachtenregeling kunt u vinden op onze website en is inzichtelijk op de
groep.

Peutergroepen
Uw kind gaat twee dagdelen naar de peuteropvang, in totaal 5½ uur per week. Kinderen
met een VVE-indicatie kunnen meer dagdelen naar de peuteropvang, meestal vier
dagdelen.
Groep 1
Maandagochtend: 08.30-08.45 (inloop) tot 11.15 uur
Leidsters: Lia Bosgraaf en Aaltje Kobus
Woensdagochtend: 08.30-08.45 (inloop) tot 11.15 uur
Leidsters: Lia Bosgraaf en Aaltje Kobus
Groep 2
Dinsdagochtend: 08.30-08.45 (inloop) tot 11.15 uur
Leidsters: Ineke Bakker en Aaltje Kobus
Vrijdagochtend: 8.30-8.45 (inloop) – 11.15 uur
Leidsters: Ineke Bakker en Lia Bosgraaf
Groep 3
Dinsdagmiddag: 11.45 -12.00 (inloop) – 14.15 uur (deze groep kent een broodmoment
i.p.v. een fruitmoment, graag brood (liefst met gezond beleg) meegeven)
Leidsters: Ineke Bakker en Aaltje Kobus
Donderdagochtend: 08.30-08.45 (inloop) tot 11.30 uur
Leidsters: Ineke Bakker en Aaltje Kobus
Brengen en ophalen
U kunt uw kind brengen tijdens de inlooptijden. Er is dan tijd om de jas op te hangen en
nog even samen te spelen, zodat uw kind veilig bij u als ouder kan wennen. Daarna is er
tijd om afscheid te nemen en starten de kinderen gezamenlijk in de kring.
Op de aangegeven eindtijd kunt u uw kind weer ophalen. U kunt hiervoor buiten wachten
op het plein, binnen de hekken van de peuteropvang. Als de kinderen de peuterles
hebben afgesloten, komen zij naar buiten; de leidsters zorgen dat uw kind de jas aan
heeft en de tas bij zich heeft.

Praktische informatie
Wat neemt uw kind mee naar de peuteropvang
Geef uw kind een eigen rugtas mee, met een beker drinken (geen pakjes) en een gezond
tussendoortje (fruit). Houd rekening met de eetlust van uw kind en bedenk dat de pauze
ongeveer 10 tot 15 minuten is. Wilt u op de tas, beker en eventueel bakje duidelijk de
naam van uw kind vermelden!
Als uw kind nog niet zindelijk is, geef dan ook verschoning mee in de tas.
Kledingtip
Trek uw kind niet de mooiste of nieuwste kleding aan naar de peuteropvang. Er wordt
nog wel eens gekliederd met zand, klei of lijm. Uw kind moet zich tijdens het spelen niet
geremd voelen, omdat hij/zij mooie/nieuwe kleding aan heeft.
Ziekte
Is uw kind ziek en kan hij/zij niet naar de peuteropvang Meld dit dan bij één van de
juffen van uw kind via 06 - 189 39 732.
Heerst er hoofdluis of een besmettelijke kinderziekte in uw gezin, geef het alstublieft aan
ons door. Ook andere belangrijke medische informatie horen wij graag in het belang van
uw kind en de rest van de peuters.
Kleurplaat / tekening maken
Als er iemand in het gezin of naaste familie jarig of ziek is, mag uw kind een
kleurplaat/tekening maken. Bijvoorbeeld voor heit en mem, pake en beppe, broer of zus.
Geef het door aan de juffen als u uw kind brengt.
Trakteren
Als uw kind jarig is (geweest), mag hij/zij trakteren in de groep. Deze ochtend/middag
besteden we aandacht aan zijn/haar verjaardag. Maak de traktatie niet te groot en bij
voorkeur gezond. Kinderen vinden het leuk als de traktatie leuk is ingepakt. Informeer bij
de juffen wanneer uw kind kan trakteren en hoeveel traktaties u nodig heeft. U mag er
zelf bij zijn als uw kind trakteert.
Vakanties
De peuteropvang hanteert dezelfde vakanties als de basisschool.
Koffieochtend
Eén keer per maand organiseren de juffen een koffieochtend. Wanneer u uw kind naar de
peuteropvang brengt, kunt u net wat langer blijven dan u gewend bent. Onder het genot
van een kop koffie of thee kunt u met de juffen en andere ouders gezellig bijkletsen.

