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Pedagogisch Werkplan
Pinkeltje
Pinkeltje.
De peuteropvang heeft een christelijke identiteit. Dit dragen we uit door het lezen uit de Bijbel,
zingen van christelijke kinderliedjes, het vieren van de christelijke feestdagen en het kleuren van
kleurplaten passend bij het Bijbelverhaal. We hebben respect voor de ander en zijn of haar normen
en waarden.
Wij willen de peuters een fijne, veilige omgeving bieden om ze te begeleiden bij hun ontwikkeling
van peuter naar kleuter. Dit doen we door de peuters structuur te bieden, een vaste dagindeling,
betrokken te zijn bij de peuters door middel van onder andere een gesprekje, een knuffel en één op
één aandacht, zodat ze zich op hun gemak voelen en zich veilig kunnen ontwikkelen.
Iedere drie tot vier weken werken we met een ander thema uit het VVE-programma Peuterpraat. We
lezen dan boekjes over het thema, doen activiteiten en spelletjes en we maken werkjes die met het
thema hebben te maken. Ook hebben we ouderbrieven met informatie voor de ouders, zodat zij zelf
thuis actief bezig kunnen zijn met het thema.

Praktische informatie.
De openingstijden van peuteropvang Pinkeltje zijn als volgt:
Maandag- t/m vrijdagochtend
van 8.30 tot 12.00 uur
Dinsdag- en donderdagmiddag
van 13.15 tot 15.45 uur
De dagindeling:
• binnenkomst
• vrij spelen
• welkom kring / themakring
• eten en drinken
• maken van een werkje / doen van een activiteit / vrij spelen
• naar buiten
• Bijbelkring / afscheid

Bijzondere gebeurtenissen.
De feesten die we vieren op de peuteropvang:
• Verjaar- en feestdagen: de peuters krijgen een feestmuts, mogen trakteren, er wordt voor ze
gezongen en hierbij maken we gebruik van muziekinstrumenten en ze krijgen een cadeautje.
• Voorleesontbijt: de kinderen van de basisschool komen voorlezen uit het boek dat is
uitgekozen voor de voorleesweek, we ontbijten met de peuters.
• Pasen: we vertellen het Paasverhaal en ontbijten met de peuters
• Moederdag: we verrassen de mama’s met een zelfgemaakt cadeau
• Koningsfeest: we doen de hele week spelletjes met de peuters, de peuters mogen verkleed
komen.
• Vaderdag: met de moeders maken we een mooi werkje voor papa. De moeders blijven op de
peuteropvang deze week en kunnen zo zien wat wij op een ochtend doen.
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Opa en oma week: de opa’s of oma’s komen op de peuteropvang om samen met de peuters
iets te knutselen, de opa’s en oma’s blijven ook gezellig koffie drinken en zijn erbij in de
kring.
Eind / zomerfeest: de peuters mogen verkleed komen en we doen spelletjes.
Kinderboekenweek: we geven aandacht aan het boek dat is uitgekozen voor de
kinderboekenweek.
Sinterklaas: vieren we op de groep, de peuters krijgen een cadeau, de Sint en zijn Pieten
komen langs.
Kerstfeest: wordt gevierd op de groep, we vertellen het kerstverhaal, zingen liedjes met
muziekinstrumentjes en de ouders verzorgen een heus buffet.

Regels en afspraken.
• Voor de peuters:
Binnen lopen we en buiten rennen we.
Binnen praten we en buiten mogen we gillen.
We zijn lief voor elkaar en doen geen andere peuters pijn.
We ruimen, voor een activiteit, met elkaar het lokaal op.
• Voor de ouders:
Graag een naam in de tas en de jas.
Op tijd de peuters halen en brengen. Lukt dit niet, graag even telefonisch doorgeven.
Doorgeven wanneer de peuter door iemand anders wordt opgehaald dan één van de ouders.
Doorgeven wanneer de peuter niet naar de peuteropvang komt.
Belangrijke zaken met betrekking tot de peuter, zoals echtscheiding, overlijden, ziektes en
dergelijke graag doorgeven.
Ouders geven schoongemaakt fruit mee voor hun peuter.
U bent belangrijk, maar uw peuter staat op nummer 1 bij ons!
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