Verjaardagen.
Als uw kind (bijna) jarig is dan mag het
trakteren op de groep. De traktaties waar
wij het meest van houden zijn eenvoudig en
gezond (doosje rozijntjes, een fruitspiesje,
enzovoort).

De peutergroep bij Ukkie is geopend:
 Op maandag-woensdagochtend
en op dinsdag-donderdagochtend
 van 8:15-11.45 uur
 40 weken per jaar (de schoolweken)
Uw kind is welkom vanaf 2 jaar.
Hoe laat breng ik mijn kind(eren)?
De kinderen kunnen tussen 8:15-8:45 uur
gebracht worden. Daarbij vinden wij het
belangrijk dat u het afscheid kort en duidelijk
houdt (mama/papa/enz. gaat nu weg en komt
jou straks weer ophalen,
zwaaien en/of een knuffel).
Hoe laat haal ik mijn
kind(eren) op?
De kinderen kunnen om
11.45 uur opgehaald worden.
U kunt buiten bij de
deur wachten tot
de kinderen samen met
de leidster naar buiten komen.
Wat moet mijn kind meenemen?
Een (rug)tasje (voorzien van de naam
van uw kind) met reserve kleding
(en 2 luiers wanneer het nog niet
zindelijk is).

Wat doet mijn kind op de peutergroep?
 8:45 uur: vrij spelen.
 9:00 uur: in de kring een boekje lezen,
liedjes zingen, een kringspel doen en
iets vertellen.
 9:15 uur: een activiteit met een
bepaald thema ( kleuren, emoties,
zomer/winter, klein/groot, enz.).
 09:45 uur: plassen en handenwassen,
daarna drinken en fruit eten.
 10:15 uur: buiten spelen, naar de
speelzaal, verder met het thema.
 11:30 uur: met z'n allen de ochtend
samen afsluiten
Mijn kind heeft een zorgvraag, kan het dan
ook komen?
Zolang uw kind redelijk kan functioneren
in een groep en geen intensieve
verzorging nodig heeft, dan kan het
gewoon bij ons komen spelen.

Wat zijn de kosten?
Een peuter komt minimaal 2 dagdelen per
week. Die tijd is nodig om met thema's te
kunnen werken en uw kind een goed
contact met de andere kinderen en de
leidsters te laten krijgen.
De kosten zijn afhankelijk van uw
gezamenlijk inkomen (zie ouderbijdragetabel). In veel gevallen komt U bij ons in
aanmerking voor de kinderopvangtoeslagregeling van de belastingdienst.

Ik heb nog vragen.
Als u nog vragen heeft dan
kunt u ons altijd bellen van
9:00-11:45 uur en vragen
naar een peuterleidster. Zij
helpt u dan verder.
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