Informatiebrief Peutergroep Domino+
Wat leuk dat u interesse toont in onze peutergroep!
In onderstaande brief leest u informatie over de peutergroep, die sinds september 2016 van start is
gegaan.
Veel peuters gaan naar een peuterspeelzaal waar ze worden voorbereid op de basisschool. Om onze
peuters ook meer uit te kunnen dagen ontstond het idee voor een peutergroep. Zo hoeven ze niet
perse te wennen aan een nieuwe omgeving en andere juffen en krijgen ze toch dezelfde uitdaging als
op een reguliere peuterspeelzaal aangeboden.
Een peutergroep is een fijne speelplaats waar kinderen van 2 tot 4 jaar spelenderwijs worden
voorbereid op de basisschool. Uw peuter komt in contact met leeftijdsgenootjes en maakt kennis
met verschillende soorten materialen die voor zijn/haar ontwikkeling van belang zijn. Spelenderwijs
leert het kind delen en omgaan met andere kinderen. Door samen te plakken, knippen, kleien,
puzzelen, verven, boekjes te bekijken, tafel- en kringspelletjes te spelen, ervaren de peuters hoe het
is om iets in groepsverband te doen. Het kind ‘hoeft nog niet’, maar mag zich in alle vrijheid en al
spelend ontwikkelen.
We besteden tijdens de peuterochtenden niet alleen aandacht aan voorschoolse educatie, maar
besteden ook extra aandacht aan beweging en taal! Onze verteltassen staan ieder thema centraal.
Daarnaast bieden we nog extra activiteiten aan als muziek op schoot, peuterdans, peutergym,
beweegkriebels e.d.
Aan de hand van een activiteitenprogramma worden de dagdelen
vorm gegeven. Dit biedt de kinderen houvast. De kinderen komen
twee keer per week naar peutergroep Domino+. Het gaat om een
combinatie van twee dagdelen, namelijk dinsdag- en donderdag
van 09:00 uur tot 12:00 uur. Dit gedurende 40 (school)weken.
Tijdens de schoolvakanties en feestdagen is de peutergroep
gesloten.
Plezier maken, bewegen en ontwikkelen, dat staat voorop! Alle
peuters vanaf 2 jaar zijn welkom!

Inschrijven?!
Bent u net zo enthousiast geworden als wij? Schrijf dan nu uw kind(eren) in voor peutergroep
Domino+.
Er geldt een verplichte afname van 2 dagdelen in de week. Dit in verband met het aanbod van het
programma en het veilig voelen van het kind in de groep. U kunt het gebruik van de peutergroep
natuurlijk ook combineren met onze reguliere opvang (combinatie kinderopvang/peutergroep). Wij
brengen en halen uw kind dan van en naar de groep.
Mochten er nog verdere vragen zijn, dan kunt u deze altijd aan ons stellen.

Hopelijk tot ziens!

