Samenwerking

peutergroep voor kinderen
tussen 2,5 en 4 jaar
Jonge kinderen hebben een aangeboren
drang tot leren en ontdekken.
Ouders vinden het belangrijk dat hun kind
voorafgaand aan de basisschool in een
veilige omgeving contacten met leeftijdsgenootjes legt, communicatief vaardig
wordt, zich sociaal emotioneel ontwikkelt,
samen speelt en samen leert. Allemaal
voorwaarden die belangrijk zijn om tot
goed leren te komen. Kinderopvang
Avonturijn en basisschool ‘t Prisma bieden
deze plek waarin kinderen spelenderwijs
in een uitdagende en betekenisvolle
omgeving zich kunnen voorbereiden op
de stap naar de basisschool.

Avonturijn is op basisschool ‘t Prisma actief
op het gebied van de kinderopvang en
buitenschoolse opvang. Daarmee bieden
we samen opvang en onderwijs van 0 - 14
jaar. Deze samenwerking heeft nu ook geleid
tot het starten van een peutergroep voor
kinderen vanaf 2,5 jaar. Onder het motto:
Spelen = Leren = Ontwikkelen wordt, onder
leiding van pedagogische medewerkers,
gewerkt aan de natuurlijke ontwikkeling van
het kind. Het wordt uitgedaagd om alle
talenten te benutten.

Wat maakt het verschil!
De peutergroep en unit 1 (leerjaar 1,2
en 3) werken samen en kijken op welke
manier er invulling gegeven kan worden
aan een thema. Ook activiteiten doen we
samen, zoals een activiteit georganiseerd
vanuit de bibliotheek of we kijken samen
naar een voorstelling.
Kinderen die nog geen 4 jaar zijn, maar al
wel meer aankunnen, kunnen aansluiten
bij activiteiten van de kleuters. En wanneer
jullie kind wat meer tijd nodig heeft om te
wennen, kan het nog een aantal dagdelen
meedoen in de peutergroep.
Wij faciliteren de ideale omgeving hiervoor:
een steeds wisselende en uitdagende
omgeving met medewerkers die hier vorm
en inhoud aan kunnen geven. Deze aanpak
sluit naadloos aan op die van ‘t Prisma.
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spelen

We bieden halve en hele dagopvang
aan. In de ochtend is er een speciaal
peuterprogramma met leuke activiteiten
en werken we iedere 5 weken met een
nieuw thema. Spel is de basis van de
methodiek ‘startblokken’ waarmee we
werken.
Wil je ook dat jouw peuter binnenkort naar
de peutergroep gaat? Neem contact met
ons op en vraag naar de mogelijkheden.
We maken hiervoor graag tijd vrij en laten
je alles zien.
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