INFORMATIEFOLDER PEUTERSPEELZAAL AMELAND
Peuterspeelzalen Ameland:
Onder de S>ch>ng Sociaal Cultureel Werk Ameland vallen
twee peuterspeelzalen, waarvan één in Hollum en één in Nes.
Een belangrijk doel van de peuterspeelzaal is om kinderen van
2 tot 4 jaar in contact te brengen met leeQijdsgenootjes.
Daarnaast volgt en s>muleert de peuterleidster de individuele ontwikkeling van uw kind middels het
kindvolgsysteem KIJK! En heeQ zij hierover regelma>g gesprekken met u als ouder.
De voor-en vroegschoolse educa>e is erg belangrijk op de peuterspeelzaal, wij werken met de methode
Peuterplein, een speelse maar leerzame manier om de stap naar het vervolg, de basisschool, soepel te laten
verlopen.
De peuterspeelzaal is een sociale ontmoe>ngsplaats voor kinderen van deze leeQijd, waar hen allerlei
ontplooiingskansen worden geboden.

Verklaring omtrent gedrag. VOG
Voor aanvang van de peuterspeelzaal dient de ouder/verzorger een VOG verklaring in te leveren.
Het aanvraag formulier zit bij het info pakket in. Dit is een eis vanuit de overheid en worden hier ook op
gecontroleerd door de GGD. Kosten hiervoor zijn € 41,35 en voor eigen rekening.

Ouderbetrokkenheid:
De peuterleidster zal u als ouder vragen om mee te helpen op de peuterspeelzaal. Dat kan zijn i.v.m. verjaardag
of omdat er een intake gesprek wordt gehouden. Het helpt ons tevens met u in gesprek te gaan over uw kind en
het s>muleert contact tussen ouders, kind, andere kinderen en de peuterleidster. U kunt op deze wijze
meekijken in de belevingswereld van uw kind!
Wat vragen wij van een hulpouder:
-

Handen wassen na bijv. knutselac>viteit. Tafels schoonmaken en opruimen.

-

Met de kinderen spelletje doen, spelen en helpen ontwikkelingsmateriaal uit te zoeken.

-

Klas veeg schoon achterlaten na de peuterspeelzaal.

-

Helpen opruimen en klaarze_en algemeen.

Het verloop van een ochtend is gevarieerd met als vaste onderdelen:
- Kringac>viteit, spelen in de klas, werkjes maken

- Gezamenlijk eten en drinken: hiervoor nemen de peuters een tasje mee met daarin een bakje
fruit of een broodje en een bekertje drinken.
- Spelen in de grote zaal of buiten, afslui>ng van de ochtend in de kring
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 meegeeQ.

VVE (voor en vroegschoolse educa>e)
De peuterspeelzalen doen mee aan de voor-en vroegschoolse educa>e. De leidsters hebben een signalerende
func>e t.a.v. de algehele ontwikkeling van de peuters.
Er bestaat een samenwerkingsverband tussen de basisscholen en het consulta>ebureau.
Tevens is er een pedagoge verbonden aan de peuterspeelzalen. Indien ouders behoeQe hebben aan contact met
de pedagoge, dan kunnen zij dit kenbaar maken via de peuterspeelzalen. Het is ook mogelijk uw vragen aan
Joke Beekema, wijkverpleegkundige te stellen.
Haar e-mail adres is:J.Beekema@ggdfryslan.nl

Leerlingvolgsysteem “KIJK”
Op de peuterspeelzaal wordt gewerkt met leerlingvolgsysteem “KIJK”
Dit is een observa>esysteem waarbij de leidsters een beter en volledig beeld krijgen van de totale ontwikkeling
van uw kind. Risico’s in de ontwikkeling worden zo al vroeg gesignaleerd en besproken zodat de ontwikkeling zo
goed mogelijk wordt ondersteund. Het systeem geeQ ons inzicht in de ontwikkelingsfases van uw kind en helpt
ons onze begeleiding van uw kind daarop af te stemmen. Is er sprake van een stagnerende ontwikkeling dan
biedt het ons inzicht om, samen met u, te kijken naar mogelijkheden voor extra ondersteuning. Het
leerlingvolgsysteem gaat mee naar de basisschool in de vorm van een leerlingvolgboekje welke eerst met de
ouders wordt besproken. Er is een warme overdracht met de basisschool.

Kosten:
De kosten voor de peuterspeelzaal is aiankelijk van het inkomen. Er wordt uitgegaan van 40 openingsweken,
de vakan>es betaalt u niet. U kunt bij de Belas>ngdienst een toeslag aanvragen. Zie voor de voorwaarden op
de site van de S>ch>ng . Komt u niet in aanmerking voor de toeslag dan neemt de gemeente Ameland het
toeslagdeel voor haar rekening. Uiteraard kunt u, bij voorkeur op dinsdagmiddag, ook even met onze
administra>e in Hollum bellen of even langskomen.

Opgeven:
U kunt uw kind voor de peuterspeelzaal opgeven door middel van het online inschrijﬀormulier. Kijk op www.scwameland.nl. Klik bij de startpagina op inschrijﬀormulier peuterspeelzaal. U krijgt uiterlijk 2 maanden voor de
startdatum bericht wanneer uw kind geplaatst kan worden en of er plek is op de gewenste groep. De gewenste
datum van komst is een richtlijn. Het is geen garan>e dat het kind geplaatst kan worden.

Zowel de peuterspeelzaal in Hollum als in Nes heeQ twee ochtend groepen.
Hollum: maandag/woensdagochtend en een groep op dinsdag/donderdagochtend.
Openings>jden: 9.00-11.30 uur. Brengen kan vanaf 8.55 uur.
Nes: maandag/donderdagochtend en een groep op dinsdag/vrijdagochtend.
De >jden zijn van 8.30-11.00 uur. Vanaf 8.25 uur kunt u uw kind brengen.

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 helQ van de opbrengst is voor Jantje
Beton voor diverse doeleinden zoals: speeltuinen, kinderboerderij en jeugdaccommoda>es.
De andere helQ mag gebruikt worden voor de eigen vereniging/jeugdwerk. In dit geval de peuterspeelzaal. Wij
gebruiken het geld voor spelmateriaal voor de kinderen. Meedoen levert extra geld op. Als iedereen een paar
straatjes doet, is het zo gebeurd.

Leidsters:
Peuteropvang Hollum: Jacqueline Visser en Lia Rippen
Bij afmelden graag telefonisch op nummer 0519-554351

Peuteropvang Nes: Liesbeth Faber en Andrea Kienstra
Bij afmelden graag telefonisch op nummer 0519-542365

•

De Peuteropvang heeQ een oudercommissie. Mocht u informa>e willen over de OC of belangstelling hiervoor
hebben dan kunt u contact opnemen met de OC.
ochollum@gmail.com en voor gegevens van OC de Toel kunt u bij De leidsters terecht.

