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Pedagogisch Werkplan
De Eerste Stap
De Eerste Stap.
Peuteropvang De Eerste Stap is een christelijke peuteropvang. Op de peuteropvang willen wij op een
herkenbare manier uiting geven aan onze identiteit. Wij willen een waardevolle invulling geven aan
het stimuleren van de ontwikkeling van peuters en een onderdeel zijn van de doorgaande lijn van
peuteropvang naar de basisschool . Daarbij creëren wij een veilige speel- en leeromgeving waar
peuters spelenderwijs kunnen groeien.
Een peuter is volop in ontwikkeling. Om de ontwikkeling te volgen maken wij gebruik van het
observatieformulier van Peuterpraat. De observaties worden op 3 vaste momenten ingevuld: als de
peuter 3 maanden op de speelzaal zit , met 2 jaar en 10 maanden en met 3 jaar en 10 maanden. Na
iedere observatie wordt deze besproken met de ouder(s).
Praktische informatie.
Openingstijden:
Maandag:
8.30u-12.00u
Dinsdag:
8.30u-12.00u
Woensdag:
8.30u-12.00u
Donderdag:
8.30u-12.00u
Vrijdag:
8.30u-12.00u

middag:

13.15u-15.45u

Dagelijks zijn er vaste, terugkerende activiteiten:
Vrijspel-inloop:
Er is ruimte voor een persoonlijke begroeting door de pedagogisch medewerker als peuters met hun
ouder(s) binnen komen. Peuters mogen vrij spelen met het aanwezige materiaal en krijgen de ruimte
om afscheid te nemen van de ouder(s).
Gezamenlijke kring:
Na de inloop is er een gezamenlijke kringactiviteit. We bekijken aan de hand van de ja-juf-map of alle
peuters er zijn. Er is ruimte voor een kringgesprek. We beginnen de dag met een kindergebed en er
wordt een verhaal verteld uit de kinderbijbel en er worden liedjes gezongen en/of aangeleerd.
Knutselen / activiteit klein groepje peuters:
Peuters spelen vrij in de ruimte met het aanwezige materiaal. Ondertussen gaan er peuters in een
klein groepje een werkje maken rondom het thema dat behandeld wordt. Hierbij komen diverse
vormen aan bod: kleuren, verven, prikken, plakken enz. Ook is er aandacht voor een activiteit
rondom het thema voor een aantal peuters van de groep met een pedagogisch medewerker. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van: prentenboeken, spelletjes, puzzels, duplo, bewegingsspelletjes.
Eten en drinken:
Voordat we gaan eten en drinken gaan we allemaal de handjes wassen. Tijdens het gezamenlijke eeten drinkmoment eten de peuters het meegebrachte, geschilde fruit op en wij voorzien ze van een
glas water. We zitten daarbij aan tafel en zingen vooraf een speciaal drink- en fruitliedje. Na het fruit
eten krijgen de peuters een vochtig doekje om mond en handjes schoon te maken.
Toilet en verschonen:
De peuters geven veelal zelf aan wanneer zij naar het toilet moeten, zijn ze nog niet eerder geweest
dan is het nu het moment om te gaan. De peuters die nog een luier dragen worden ook verschoond
en eventueel meegenomen naar de wc om te oefenen.
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Buitenspelen en bewegen:
Naast vrij spelen binnen is er ook ruimte voor buitenactiviteiten, peuters kunnen voetballen, op de
skippybal, fietsen en op de auto’s en ander buitenmateriaal. Zowel binnen als buiten worden er
bewegingsspelletjes gedaan.
Gezamenlijk de ochtend afsluiten:
We sluiten gezamenlijk het dagdeel af met een prentenboek en eventueel een liedje en een gebedje.
Iedere ochtend mag iemand anders de deur open maken zodat de ouder(s) binnen hun peuters
kunnen ophalen.

Bijzondere gebeurtenissen.
Feesten:
De verjaardag van de peuter wordt gevierd.
Er wordt ruim aandacht besteed aan vieringen van christelijke feesten.
Jaarlijks houden we een Paasontbijt samen met de ouders.
Sinterklaas wordt gevierd.
Kerstfeest vieren wij met de kinderen op de groep en samen met de ouders maken de peuters een
kerststukje.

Regels en afspraken.
De peuters moeten voor 9.00 uur binnen het lokaal zijn, zodat de pedagogisch medewerkers kunnen
starten met hun programma.
Fruit wordt schoongemaakt en gesneden in een bakje voorzien van de naam van de peuter
meegegeven.
Luier en billendoekjes voor de peuter zitten in een tas voorzien van naam aan de kapstok. Deze
hangen bij het jasje van de peuter. Alle nieuwe peuters krijgen een naamlabel van ons.
Bij afwezigheid graag de peuter afmelden bij de peuteropvang.
Als de peuter door iemand anders wordt opgehaald dan moet dit aan ons doorgegeven worden.
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