Eerste peuterspeelzaalbezoek Brielle, Brielle Dependance, Vierpolders en Zwartewaal
Je peuter komt binnenkort voor het eerst naar onze peuterspeelzaal. Ongeveer 3 weken voor de ingangsdatum krijgt je
peuter een welkomstkaartje thuis per post. Start de plaatsing op korte termijn, dan gebeurt dit zo snel mogelijk. Op deze
welkomstkaart staat hoe laat jullie worden verwacht op de eerste dag. Dit is 15 minuten later dan de standaard
aanvangstijd. Op die dag worden jullie ontvangen door de leidster van de groep, uiteraard mag je de eerste ochtend wat
langer blijven. De leidster zal die ochtend één en ander vertellen over de peuterspeelzaal en je ontvangt een intakemap
met informatie. Hieronder geven we alvast wat informatie die belangrijk is voor de eerste peuterspeelzaaldag.
Openingstijden
•
Openingstijden Brielle
Ochtend van 8.30 tot 12.00 uur
Middag van 13.00 tot 15.30 uur
Woensdagochtend (alleen extra dagdeel voor VVE-kinderen) van 8.15 tot 12.15 uur
•

Openingstijden Brielle Dependance
Ochtend van 8.30 tot 12.00 uur
Middag van 13.00 tot 15.30 uur

•

Openingstijden Vierpolders:
Ochtend van 8.30 tot 11.30 uur

•
•

Openingstijden Zwartewaal:
Ochtend van 8.30 tot 11.30 uur

Wat nemen we mee
Een tas met een luier, lotiondoekjes en een verschoningsetje. In de ochtend is er een eet- en drinkmoment. Als je zoon
of dochter in de ochtend komt, dan ook graag een beker drinken en een bakje fruit meegeven. Om misverstanden te
voorkomen is het handig als beker, bakje, jas en tas worden voorzien van de naam van je zoon of dochter.
Binnenkomst op de eerste dag
• Op de eerste dag word je ontvangen door één van de leidsters van de groep.
• We nemen even de tijd met elkaar om informatie uit te wisselen en geven de ouder en de peuter de gelegenheid om
het lokaal te ontdekken.
• Het is niet altijd van tevoren in te schatten hoe je peuter op de peuterspeelzaal reageert en hoe het moment van
afscheid nemen gaat. Wij adviseren om na circa 10 minuten spelen afscheid te nemen, hou het afscheid kort en ga
nooit weg zonder gedag te zeggen.
• Wanneer het toch allemaal even te veel is voor je zoon of dochter en hij/zij verdrietig is, dan neemt de leidster altijd
contact met je op.
• Wanneer je peuter door iemand anders wordt opgehaald moet dit altijd gemeld worden aan de leidster.
• Heb je vragen, stel ze gerust.
Wennen op de peuterspeelzaal
Tijdens de eerste periode moet je kind nog even wennen aan de peuterspeelzaal. Je kind moet:
•
vertrouwd raken met de nieuwe omgeving;
•
vertrouwd raken met de andere kinderen;
•
vertrouwd raken met de leidster.
Ook moeten de leidsters vertrouwd raken met jouw kind en de leidsters en de ouders moeten vertrouwd raken met
elkaar. Voor ieder kind is de wenperiode anders, een kind kan al gewend zijn aan het afscheid nemen, maar voor de
ander is het de eerste keer dat hij of zij de ouders of verzorger uitzwaait. Duidelijkheid (houd het afscheid kort) en
uitzwaaien bij het afscheid is belangrijk, ga niet weg zonder gedag zeggen. Dit zou het vertrouwen kunnen beschadigen
en het beïnvloedt de wenperiode. Het afscheid nemen kan samengaan met emoties, tonen van emoties is prima. De
leidster troost je kind en neemt hiervoor de tijd. Elkaar even opbellen om te vragen en vertellen hoe het gaat is altijd
mogelijk. Het telefoonnummer van locatie ontvang je van de leidsters op de eerste peuterspeelzaal dag. De ervaring
leert dat het verdriet snel over is, er is voldoende afleiding waardoor de tranen meestal snel gedroogd zijn. Wanneer het
toch moeilijk blijft worden er afspraken gemaakt hoe we de wenperiode vervolgen.
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Een kind is gewend wanneer:
•
het zichtbaar op zijn gemak voelt bij de leidsters en in de ruimte;
•
het kind speelt naast of met de andere kinderen.
Productomschrijving
In de productomschrijving van de peuterspeelzaal is belangrijke informatie te vinden over de peuterspeelzaal. Wij
adviseren ouders deze zorgvuldig door te lezen. In de productomschrijving vind je o.a. informatie over kosten, opzeggen
of wijzigen, afnemen extra dagdelen, privacybeleid, pedagogisch beleid, medezeggenschap voor ouders en het VVEprogramma. De productomschrijving van de peuterspeelzaal is terug te vinden op onze website:
https://www.kinderkoepel.nl/peuterspeelzalen/psz-brielle/
Gegevens locatie en hoofdkantoor
Op de eerste peuterspeelzaaldag krijg je een visitekaartje met de gegevens van ons hoofdkantoor en de locatie van je
peuter. De bezoekadressen van de locaties kun je ook terugvinden op onze website www.kinderkoepel.nl. De gegevens
van locatie zijn uitsluitend bedoeld voor contact wanneer je jullie peuter wilt af- en/of ziekmelden. De gegevens van
kantoor zijn voor alle overige vragen of mededelingen betreffende jullie peuter of over de plaatsing van je peuter op de
peuterspeelzaal. De peuterspeelzaal locatie stuurt geen e-mails door naar kantoor.
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Klik dan op één van de icoontjes hieronder en volg ons!
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