Samen spelen, leren
en ontdekken op Marken
Vanaf twee jaar oud is uw kind van harte welkom
op Peuteropvang de Kladdegatjes op Marken.
Deskundige en lieve leidsters helpen de kinderen
spelen, leren en ontdekken.
Wist u dat kinderen die naar de peuteropvang
gaan de stap naar de basisschool veel
makkelijker maken? Ze doen veel in een groep
en er is een duidelijke structuur.
Aanmelding is mogelijk voor zowel één, twee
als drie ochtenden.

Openingstijden
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	liedjes zingen
voorlezen in een kring
	buiten spelen: klimmen en klauteren,
fietsen en rennen
	het volgen van een vast
ochtendprogramma
	verven, lijmen, knutselen rond
een thema
op uitstapjes gaan
	meedoen aan evenementen
zoals Sint Maarten, schoolfoto,
eindfeest en Sinterklaas

8:30 - 11:45 uur
8:30 - 11:45 uur
8:30 - 11:45 uur

Locatie: Basisschool de Rietlanden

Voorbereiden op de basisschool

Peuters willen graag zo veel mogelijk zelf doen
en ze kijken naar andere kinderen om van te leren.
We stemmen daar onze activiteiten op af en bieden
een duidelijke structuur in de dag.

Uitjes en evenementen

We maken regelmatig uitstapjes met de kinderen
naar bijvoorbeeld de brandweer op Marken of een
boerderij in de omgeving. Ook organiseren we
jaarlijks Sint Maarten, het Sinterklaas- en Kerstfeest en voor de zomervakantie een eindfeest.

Veel spelen, klimmen en klauteren

Kinderen zijn beweeglijk, dus zorgen we dat ze hun
energie kwijt kunnen, buiten en binnen. Rennen,
klauteren, elkaar besluipen, klimmen, rondrijden op
een fietsje. Ook voor het binnen spelen hebben we
tal van mogelijkheden.

Rondleiding en intakegesprek

Vooraf kunt u altijd een rondleiding bij ons krijgen
en we doen een intakegesprek. Zo leren we u en
uw kind kennen. U kunt tijdens de eerste ochtend
blijven of later op de ochtend proberen weg te
gaan, afhankelijk van wat goed voelt.

Activiteiten en thema's

We werken aan de hand van wisselende thema’s.
Zo’n thema werken we dan op verschillende
manieren uit. Zoals het thema dagen van de week:
we hebben de dagen van de week zichtbaar
gemaakt zodat kinderen kunnen oefenen. Ook
zingen we daar een liedje over, zodat ze de zeven
dagen makkelijk onthouden. Soms lezen we over
een thema een boekje of spelen we een spelletje.

Contactgegevens

Meer informatie en aanmelden

Kijk voor meer informatie op onze website
www.dekladdegatjes.nl. U kunt uw peuter
ook direct aanmelden via het inschrijfformulier op
de website. Aanmelding is mogelijk voor zowel
één, twee als drie ochtenden.

p/a Basisschool de Rietlanden
Buurterstraat 3
1156 AP Marken

Tel: 06 - 28 307 409
www.dekladdegatjes.nl
info@dekladdegatjes.nl

dekladdegatjes

