SCW Ameland

Peuteropvang
Onder de Stichting Sociaal Cultureel Werk Ameland vallen twee locaties voor
peuteropvang, waarvan één in Hollum en één in Nes. Een belangrijk doel van de
peuteropvang is om kinderen van 2 tot 4 jaar in contact te brengen met
leeftijdsgenootjes. De ontwikkeling wordt spelenderwijs gestimuleerd en de
kinderen worden voorbereid op een goede start op de basisschool.

Kom jij ook bij ons spelen!?
Uw kind is al welkom vanaf 2 jaar!
Voorschoolse educatie
Wij werken met het voorschoolse programma Uk
en Puk. Door actief bezig te zijn en gericht te
spelen, ontwikkelen de kinderen zich sneller en
breder. De activiteiten zijn gericht op kinderen
van 2 tot 4 jaar waarbij alle
ontwikkelingsgebieden op een speelse manier
worden gestimuleerd en gevolgd. Daarnaast
wordt er gebruik gemaakt van het
observatiesysteem KIJK! 0-4 jaar. Op deze
manier wordt er in beeld gebracht waar de
peuter staat in zijn ontwikkeling en wat zijn
ontwikkelingsbehoeften zijn. Hier wordt het
aanbod op afgestemd.
U wordt als ouder hierin betrokken door de
informatiebrief die aan het begin van elk thema
verstrekt wordt.

Wat gaan we doen?
Het verloop van een ochtend is gevarieerd met als vaste
onderdelen:
~ Kringactiviteit, vrij spelen, knutselactiviteiten, taal en
leesspelletjes, voorlezen en ontwikkelingsactiviteiten.
~ Gezamenlijk eten en drinken: hiervoor nemen de
peuters een tas mee met daarin een bakje fruit of een
broodje en een bekertje drinken.
~ Buiten of in de grote zaal spelen als afsluiting van de
ochtend.
Voor kinderen die nog niet zindelijk zijn is het verstandig
om een tas met een luier en droge kleren mee te geven.
Omdat we buiten spelen en kinderen wel
eens een ongelukje hebben, vinden wij
het fijn als u ook kinderen die wel
zindelijk zijn reservekleding meegeeft.

SCW Ameland

Peuteropvang
Aanmelden
Aanmelden kan via het online
inschrijfformulier op www.scw-ameland.nl.
Wij nemen contact met u op voordat uw kind
geplaatst wordt. Wij zullen ons best doen uw
kind te plaatsen op de gewenste groep en
datum.
Hollum:
Maandag - woensdag
Dinsdag - donderdag
Vrijdag: 3-4 jaar

Jantje Beton
Elk jaar wordt er in februari/maart een Jantje Beton collecte gehouden. Er wordt van de
peuterouders gevraagd dat zij deze collecte
lopen. De ene helft van de opbrengst is voor
Jantje Beton voor diverse doeleinden zoals:
speeltuinen, kinderboerderij en jeugdaccommodaties. De andere helft mag gebruikt worden voor de eigen vereniging/jeugdwerk. In
dit geval de peuteropvang. Wij gebruiken het
geld voor spelmateriaal voor de kinderen.
Meedoen levert extra geld op. Als iedereen
een paar straatjes doet, is het zo gebeurd.

Nes:
Maandag - donderdag
Dinsdag: 3-4 jaar

Openingstijden: 8.15 uur-11.45 uur.
Op dinsdag (Nes) en vrijdag (Hollum) is er een
groep voor peuters van 3 tot 4 jaar. Extra tijd
voor verdiepende activiteiten gericht op de
oudere peuters.

Oudercommissie
Wij vinden het belangrijk dat u wordt
meegenomen in de ontwikkelingen binnen de
peuteropvang en omtrent uw kind.

Kosten
De kosten voor de peuteropvang is
afhankelijk van het inkomen. U betaalt
voor 40 openingsweken, verdeeld over het
jaar. U kunt bij de belastingdienst een
toeslag aanvragen. Komt u niet in
aanmerking voor de toeslag, dan neemt de
gemeente Ameland het toeslagdeel voor
haar rekening.

Peuteropvang Ons Hol
Oranjeweg 30
9161 CC Hollum
Tel. 0519-554351

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan
onze oudercommissie? Laat het ons weten!

Peuteropvang De Toel
Kardinaal de Jongweg 31
9163 HZ Nes
Tel. 0519-542365

Kijk voor meer informatie op

