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Voorwoord
Beste ouders/verzorgers
Van harte welkom op peuterspeelgroep Op de wip.
Een belangrijk moment is aangebroken voor u en uw kind. Uw kind gaat zijn/haar eerste stappen
zetten naar de peuterspeelgroep zonder u. Weer een stapje verder op weg naar zelfstandigheid.
Hoe zal dat gaan? Hoe gaat het afscheid nemen? Zal het moeilijk worden? Zal het zonder
traantjes gaan? Hoe zal het u als ouder vergaan om uw peuter aan de zorg van een ander over te
laten? Misschien pinkt u wel een traantje weg? Allemaal begrijpelijke gevoelens die erbij horen.
Wij zullen er alles aan doen om uw peuter een plezierige en leerzame tijd te bezorgen op de
peuterspeelgroep.
De groepen die uit maximaal 8 kinderen bestaan, hebben 1 vaste leidster, 1 vrijwilligster of 1
stagiaire.
In dit informatieboekje en op de site vindt u informatie over de gang van zaken op de
peuterspeelgroep.
We hebben geprobeerd zo volledig mogelijk te zijn. Mocht u desondanks nog vragen hebben,
aarzelt u dan niet om de leidsters aan te spreken. Zij staan u graag te woord. We staan altijd
open voor nieuwe ideeën en suggesties.
Tot slot wensen wij uw peuter en u een hele fijne tijd toe bij peuterspeelgroep Op de wip.
Met vriendelijke groeten,
Ivana Honings
Vrijwilligers en stagiaires

Waarom is een peuterspeelgroep belangrijk?
Een peuterspeelgroep kan veel bijdragen aan de ontwikkeling van uw kind in de leeftijd van 2 jaar
tot 4 jaar.
De peuterspeelgroep valt onder de wet kinderopvang. Dit in tegenstelling tot de peuterspeelzaal.
Er wordt o.a. de mogelijkheid geboden een heleboel ervaringen op te doen, die anders zijn dan in
de thuissituatie.
In de peuterspeelgroep vindt uw peuter ander spelmateriaal. In veel gevallen ook meer en groter
speelgoed dan thuis.
Uw peuter kan en mag zich naar hartenlust uitleven door te ontdekken en spelen met zand, klei,
water, verf enz.
De kinderen zien ook andere kinderen met dezelfde materialen spelen en leren daardoor nieuwe
mogelijkheden om met materialen om te gaan.
Uw peuter leert rekening te houden met andere kinderen. Dit is belangrijk voor de sociaalemotionele ontwikkeling.
Bijvoorbeeld als uw peuter een rondje op een driewieler wilt rijden en die is bezet, dan moet
hij/zij daarvoor een oplossing vinden. Thuis kan de peuter immers vaak zelf over het speelgoed
beschikken, maar op de peuterspeelgroep moet de peuter leren delen. De peuter kan een ander
kind vragen om ook eens op de driewieler te mogen of eens te ruilen tegen iets anders. Het
waarschijnlijkst is, dat de driewieler wordt afgepakt en dat reacties uitlokt.
Door dit samenspel, deze confrontatie leert uw peuter over zichzelf en andere kinderen.
De peuter bepaalt zijn/haar plaats in het grote geheel en leert zijn kwaliteiten en zwakheden
ontdekken en er (met hulp van leidsters) mee om te gaan.
Er is ook nog een belangrijk aspect aan het spelen op de peuterspeelgroep. De peuter wordt hier
geleidelijk geoefend in zelfstandigheid. De peuter moet zich van de ouder losmaken en
tegelijkertijd zelfvertrouwen en vertrouwen krijgen in de leidster die tijdelijk de zorg
overneemt. De peuterspeelgroep moet voor het kind een verlengstuk zijn van thuis.
De leidsters proberen steeds voor een gezellige, ontspannen sfeer te zorgen. De peuter mag
naar eigen keuze spelletjes spelen maar ook aan groepsactiviteiten deelnemen, met als doel
spelenderwijs en met plezier te groeien in alle aspecten van de ontwikkeling. Zo bereidt het kind
zich voor op de basisschool.

De peutergroep
We werken in de peutergroep met 1 vaste, gediplomeerde pedagogisch medewerker Ivana
Honings. Verder is deze in het bezit van certificaat VVE speciaal en EHBO kinderreanimatie. Ook
zullen er nog vrijwilligers en stagiaires zijn. De vrijwilligers zijn ook allemaal in het bezit van
EHBO voor kinderen.
Bij peuterspeelgroep Op de wip geven wij leerlingen van relevante opleidingen de mogelijkheid
ervaring op te doen.
Alle medewerksters zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag.
Het aantal kinderen per pedagogisch medewerker staat vast in de wet kinderopvang.
Dit betekent voor de peutergroep:
2-4 jaar, 8 kinderen per pedagogisch medewerker.

De peutergroep wordt ingedeeld in twee groepjes, te weten Woezeltjes en Pipjes.
Maar wel in 1 groep. Dan kunnen we ze bijvoorbeeld in twee groepjes naar het toilet laten gaan of
naar buiten enz. Hierdoor krijg je meer overzicht en is het minder druk. Zo weten de peuters in
welk groepje ze zitten.

Praktische informatie
Brengen en halen
Als u met uw kind aankomt, mag u gerust nog even blijven en samen met hem/haar beginnen aan
een puzzel of spelletje.
Tot die tijd bent u zelf verantwoordelijk voor uw kind.
Als u weggaat draagt u het kind over aan de leidster.
U neemt als ouder duidelijk afscheid. Als iemand anders dan u het kind komt halen, laat dit dan
duidelijk weten aan de desbetreffende leidster maar ook aan uw kind. Bij het ophalen van uw kind
bent u vanaf dat moment weer zelf verantwoordelijk.
Informatie doorgeven aan de leidsters
We doen ons best om een verlengstuk van thuis te zijn. Als er thuis dus omstandigheden zijn
waarvan u vindt dat de leidsters dat moeten weten, aarzelt u dan niet om dit te vertellen.
Gedacht kan worden aan een ziekte waar rekening mee gehouden dient te worden. De peuter kan
een bepaald dieet hebben en sommige traktaties beslist niet mogen hebben. Ook kunnen er
gezinssituaties voordoen waardoor de peuter meer gespannen of drukker is.
Laat dit, indien nodig even weten zodat de leidsters er rekening mee kunnen houden.
Natuurlijk mag u van de leidsters verwachten dat zij met uw informatie vertrouwelijk omgaan.
Wennen
Voor het eerst naar de peuterspeelgroep is voor het ene kind een groot avontuur, voor het
andere kind “best wel eng”.
U kunt het beste inschatten hoe u kind tegen de nieuwe situatie aankijkt. Samen met u kijken we
wat tijdens een wenperiode het beste voor hem of haar is.
Als uw kind erg gehecht is aan een knuffel, doekje, speen of iets dergelijks, laat hem of haar dat
dan gerust meenemen, dat is dan vertrouwd en kan het daarmee getroost worden. Maar houdt u
wel rekening met het feit dat het kan zoekraken. Na een aantal weken is het de bedoeling dat de
knuffel en speen thuis blijft (dit kunnen we afbouwen).
Zindelijkheid
De zindelijkheidstraining zal op de peuterspeelgroep worden voortgezet.
Als uw kind thuis geen luier aan heeft en zindelijk aan het worden is, geeft u hem of haar dan
ook nu geen luier meer mee.
U kunt dan beter een extra broekje, onderbroekje en sokken meegeven. In geval van nood zijn er
reserve kleren op de peuterspeelgroep aanwezig.
Ook als uw kind nog een luier draagt is het geen probleem (graag een luier van thuis meenemen
met de naam erop).
Deze kan worden verwisseld wanneer dat nodig is.
Wij adviseren u om uw peuter te kleden in gemakkelijke, goed wasbare kleding.

Bereikbaar
Zorg ervoor dat u altijd goed bereikbaar bent zodat de pedagogisch werker u kan bellen wanneer
het nodig is. “Denk dan aan ziekte, te groot verdriet, ongeval enz.”
U mag in de wenperiode ook zelf bellen om te informeren hoe het gaat.
Wat te doen bij ziekte, allergie en medicijngebruik, ongeval
Mocht uw kind een beginnende ziekte onder de leden hebben, koortsachtig zijn of als er
besmettingsgevaar is dan kunt u uw kind het beste thuis houden totdat het besmettingsgevaar
is, geweken. Laat het ons dan even op tijd weten.
Geef eventuele besmettelijke kinderziektes door, zodat wij hier rekening mee kunnen houden en
andere ouders op de hoogte kunnen stellen. Met betrekking tot ziekte worden de richtlijnen van
de GGD aangehouden. Deze richtlijnen van de GGD staan vermeld in een map die op de
peuterspeelgroep aanwezig is.
Wordt uw kind op de peuterspeelgroep ziek, dan wordt contact met u opgenomen met het
verzoek uw kind te komen halen.
In afwachting van uw komst dienen wij strikt noodzakelijk paracetamol toe, na uw toestemming
van de ouders.
Is uw kind allergisch of heeft uw kind een medische indicatie, dan dient u dit op het
inschrijfformulier.
Pedagogisch medewerkers mogen geen medische handelingen verrichten.
Voor het toedienen van medicijnen laten we de ouders een protocol ondertekenen.
Medicijnen moeten worden meegebracht in de oorspronkelijke verpakking, voorzien van
bijsluiter.
Bij een ongeval worden allereerst de ouders, huisarts, en/of ambulance gebeld.
Observatie
Als blijkt dat een kind zich minder goed ontwikkelt kan het kind door middel van extra
individuele aandacht van een leidster meer gestimuleerd worden. Eventueel kan er een (externe)
observatie (door wijkverpleegkundige van het consultatiebureau) plaatsvinden in overleg met de
ouders. Als blijkt dat er achterstand of (externe) problemen worden vermoed of gesignaleerd,
wordt met medeweten en medewerking van de ouders getracht de achterstand in te halen of het
probleem te verminderen. Zo nodig wordt het kind doorverwezen naar huisarts, het
consultatiebureau, de logopedist(e) of andere instanties.
Bij het constateren of vermoeden van een geval van geestelijke of lichamelijke mishandeling van
het kind wordt de huisarts of meldpunt kindermishandeling ingeschakeld.
Veiligheid
We proberen alle risico’s zoveel mogelijk te verkleinen.
Ook zorgen we ervoor dat onze pedagogisch werkster hiervoor een cursus kinder-EHBO
kinderreanimatie volgt. Voor de peuterspeelgroep Op de wip er een evacuatieplan ontwikkeld.
De GGD controleert jaarlijks op veiligheids- en gezondheidscriteria.
Het inspectierapport van deze peuterspeelgroep kunt u vrij inzien.
Tevens is het op te vragen op de website van de GGD. www.ggdlimburgnoord.nl.
Verkeersveiligheid
Wanneer u uw kind komt brengen en ophalen houdt u dan rekening met de verkeersveiligheid
rondom de peuterspeelgroep.
Parkeer zoveel mogelijk op de aangewezen plekken.
Indien het niet noodzakelijk is, breng uw kind liever niet met de auto naar de peuterspeelgroep,
maar gebruik de fiets. Onze hartelijke dank hiervoor.

Aansprakelijkheid
De peuterspeelgroep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor wat betreft diefstal,
beschadiging e.d. voor eigendommen van peuters en/of ouders. Wij adviseren u dan ook de naam
van uw kind op de binnenkant van zijn/haar jas, tas, beker en trommel te zetten.
Peuterspeelgroep Op de wip heeft een ongevallen verzekering afgesloten voor alle kinderen die
op de peuterspeelgroep aanwezig zijn.
Vakanties
Wat de planning van de vakanties betreft, proberen we zo veel mogelijk aan te sluiten bij de
vakanties van de dichtstbijzijnde basisschool.
In het begin van een nieuw schooljaar krijgt u een overzicht van vakanties en vrije dagen.
Privacy
Met uw gegevens wordt zorgvuldig omgegaan. De wet Bescherming Persoonsgegevens is van
toepassing.
De informatie die u verstrekt aan de pedagogisch medewerker van de groep wordt vertrouwelijk
behandeld en wordt niet zonder uw toestemming buiten de peuterspeelgroep gebracht.
Verjaardagen en feesten
Als uw kind jarig is, wordt dit natuurlijk gevierd. De jarige krijgt een mooie kroon en een klein
cadeautje.
Ouders mogen dan het laatste uur bij het verjaardagsfeest van hun peuter aanwezig zijn en
meevieren. Een hele ochtend feestvieren zou voor een kind teveel zijn. In overleg met de
leidsters kan het moment van het feest van uw peuter worden vastgelegd (fototoestel, camera).
Aan de ouders wordt gevraagd een kleine traktatie “liefst gezond” te laten uitdelen.
Aan feesten zoals sinterklaas, kerst, carnaval, Pasen wordt extra aandacht besteed.
Met Vaderdag en Moederdag maken de peuters een verrassing.
Als papa’s en mama’s jarig zijn mogen de peuters ook een tekening maken.
Voor opa’s, oma’s en andere familieleden kijken we of er voldoende tijd voor over is. Laat dit
tijdig weten aan de leidsters.
Eten en drinken
Halverwege de ochtend krijgen de kinderen een tussendoortje, dat u zelf dient mee te nemen.
Het liefst bestaat dit uit een boterham, koekje, fruit en drinken.
Denk er wel aan dat het gezond moet zijn en dat bijvoorbeeld het fruit geschild of in stukjes
gesneden is. Geef u kind niet te veel mee!
Oudercommissie
Peuterspeelgroep Op de wip heeft een oudercommissie, die zich bezig houdt met algemene zaken
zoals doorgeven van leuke ideeën, denken over een nieuwe leuke werkwijze, uitstapjes,
ouderavonden, feesten en thema’s.
Als uw kind op onze peuterspeelgroep zit en u zich op wilt geven voor de oudercommissie dan
kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier, of u kunt dit aan de leidster doorgeven.
De oudercommissie is ook aangesloten bij de geschillencommissie.
Afmelden
U kunt uw kind afmelden voor de peutergroep door schriftelijk een opzegbrief te maken. Als de
opzegbrief ingeleverd is moet u kind nog 2 maanden uitwerken.

Huisregels
















Bij peuterspeelgroep Op de wip gaan we er vanuit dat kinderen thuis ontbijten.
We gaan er vanuit dat u kind een schone luier aan heeft als hij/zij s, morgens komt.
Geef uw kind gezonde voeding mee zowel eten als drinken.
Een speen of knuffel mag alleen meegenomen worden in de wenperiode.
Breng en haal tijden vallen binnen de genoemde openingstijden.
Als een andere volwassene uw kind komt ophalen laat ons dit dan even weten.
Men kan alleen gebruik maken van de dagdelen waarop uw kind staat ingeschreven.
Dagdelen die uw kind verzuimd heeft, kunnen niet worden ingehaald.
Wij zouden het fijn vinden als u uw kind geen sieraden om doet. Dit in verband met de
veiligheid en vermissing. Er is geen aansprakelijkheid voor sieraden e.d.
Voorzie alles van naam zoals jassen, rugzakjes, tasjes, sjaals, mutsen, trommels, bekers.
Dit is makkelijk voor de leidsters maar ook voor u als iets zoek is geraakt.
Als u kind nog luiers draagt geeft u dan 1 luier in het begin mee met de naam erop zodat
wij deze op de peuterspeelgroep als reserve hebben. En 1 in het tasje.
Belangrijke mededelingen voor de ouders worden opgehangen op het bord, op de deur of
worden door middel van een nieuwsbrief medegedeeld.
Doe uw kind gemakkelijke en geen nieuwe kleding aan.
Kom altijd naar de leidsters als er iets is, twijfel niet. Alles is bespreekbaar.

Slotwoord
Graag zien wij uw kind en u bij peuterspeelgroep Op de wip.
Wij willen er een gezellige, leuke, creatieve en leerzame tijd van maken.
Bij deze hopen wij dat alles duidelijk in dit informatieboekje staat aangegeven.
U kunt altijd voor vragen bij ons terecht.
Tot ziens bij peutergroep Op de wip
Vriendelijk groetend,
Ivana Honings
Vrijwilligers en stagiaires

