Door deze onderlinge samenwerking tussen opvang en
onderwijs, de reeds vroege kennismaking van kinderen met
het schoolgebouw en de warme overdracht naar het
basisonderwijs verloopt de overgang van voorschools naar school voor 4-jarigen soepel.
OPVANG 0-4 JAAR
Het team enthousiaste pedagogisch medewerkers zorgt voor een gezellig ontspannen en veilige
sfeer, met een vertrouwde vaste dagindeling waardoor kinderen zich welkom voelen bij de
dagopvang.
De dagopvang kan veel bijdragen aan de ontwikkeling van uw kind. Door het aanbieden van
speelse, gevarieerde activiteiten in een uitdagende speelomgeving wordt de ontwikkeling van het
kind zo veel mogelijk gestimuleerd. Omdat kinderen in groepen samen spelen krijgen ze ook de
kans ervaringen op te doen die anders zijn dan in de thuissituatie.
Binnen de dagopvang wordt opvang geboden aan kinderen van 6 weken tot 4 jaar. De groep bestaat
in de middag uit kinderen van verschillende leeftijden (een zgn. verticale stamgroep), zodat de
kinderen van verschillende leeftijden van elkaar kunnen leren. In de ochtend bieden we een op
leeftijd aangepast programma voor 0-2 jaar en 2-4 jaar.
We werken met het educatieve programma Uk & Puk. Aan de hand van 10 verschillende thema’s die
passen bij de directe belevingswereld van de kinderen worden er allerlei activiteiten georganiseerd.
DAGOPVANG 0-2 jaar
Voor baby's wordt de dagindeling zoveel mogelijk afgestemd op de
thuissituatie.
Kinderen krijgen volop de ruimte om te spelen en te ontdekken. Onze
pedagogisch medewerkers volgen kinderen in hun spel en helpen hen
spelenderwijs de volgende stap in hun ontwikkeling in te gaan.
De eetmomenten (fruit, boterham, koekje, drinken) zijn altijd gezamenlijk aan
tafel. Tijdens dit groepsmoment wordt er vaak gezongen of voorgelezen.
PEUTERSPEELZAAL 2-4 jaar
De peuterspeelzaal is door het aangeboden programma met een vast dagritme een goede
voorbereiding op het basisonderwijs. Wanneer kinderen structureel gebruik maken van de
dagopvang, krijgen ze gratis het peuterprogramma aangeboden.
Peuters die wat extra ondersteuning nodig hebben kunnen deelnemen aan het zogenaamde VVEprogramma.
SPEELRUIMTES
Binnen de groepen zijn diverse speelhoeken
(bouwhoek/huishoek/etc), buiten spelen we op het schoolplein.
Kinderen krijgen de ruimte en materialen aangeboden wat hen
uitdaagt zich in hun eigen tempo en op hun eigen manier te
ontwikkelen. Ze krijgen ook volop de ruimte om kind te zijn.
OPENINGSTIJDEN
De dagopvang is 52 weken per jaar geopend van 7.00 uur en tot 18.00 uur(afwijkende tijd in overleg)
De peuterspeelzaal is tijdens de schoolgaande weken van 8.30 uur geopend tot 12.30 uur.
MEER INFORMATIE
Naast dagopvang en psz biedt Stichting Welluswijs ook BSO (4-13 jarigen) aan. Wilt u meer
informatie over een van de opvangmogelijkheden, neem dan contact op met Ellen hudepohl,
clustermanager van de kinderopvang St Welluswijs via e.hudepohl@welluswijs.nl/0623543294
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De werksoorten binnen de kinderopvang trekken gezamenlijk
op met de school met betrekking tot de waarden en normen,
benadering van kinderen en het pedagogisch handelen. Ook
vindt er waar wenselijk afstemming over individuele kinderen
plaats.

VERSIE:
maartop]
2021
uw adres
[Geef
 [Geef uw telefoonnummer op]  [Geef uw e-mailadres op]
Stichting Welluswijs kinderopvang

Op kindcentrum Bloemenhof bieden we ook dagopvang en peuterspeelzaal (0-4 jaar) aan

info@welluswijs.nl, 0523-712272 (ma t/m do 09.00-12.00 uur) www.welluswijs.nl

Stichting Welluswijs Kinderopvang en Chrono Scholen zijn een samenwerkingsverband aangegaan
met als streven te komen tot IKC’s (integrale kindcentra).

