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Pedagogisch Werkplan
De Woelwaters
De Woelwaters.
Onze peuteropvang heeft een warme, gezellige uitstraling waarin alle kinderen, ouders en
pedagogisch medewerkers hun plekje mogen vinden, ongeacht geloof of wie of wat je bent. Wij leren
de peuters op een veilige, speelse en ontspannen manier zoveel mogelijk kennis en vaardigheden
aan. Hierbij staan de verschillende ontwikkelingsgebieden natuurlijk centraal. Wij vinden het
belangrijk om ouders/verzorgers bij ons werk te betrekken met verschillende activiteiten. Hierdoor
creëren wij een open sfeer.
In de periode dat de peuter bij ons verblijft wordt de peuter drie keer geobserveerd. De observatie
wordt persoonlijk met een ouder/verzorger besproken, dit vinden wij een belangrijk moment, wat de
verhouding ouder/pedagogisch medewerker ten goede komt.
Wij vinden het belangrijk dat onze peuters gezond eten en drinken. Er wordt dan ook fruit/groente
gegeten in het “pauze” moment en water gedronken.
Ook geven we aandacht aan het christelijk geloof door onze manier van doen en omgang met elkaar
en door het dagelijks bidden, het zingen van christelijke liedjes, lezen van de bijbel en het vieren van
de christelijke feestdagen.
Praktische informatie.
De openingstijden van peuteropvang de Woelwaters zijn als volgt:
Maandag- t/m vrijdagochtend
van 8.30 tot 12.00 uur
Maandagmiddag
van 13.15 tot 15.45 uur
Dagindeling:
Voor de ochtend:

Bij goed weer:
Bij regen/storm:

8.30 uur binnenkomst peuters, vrij spel
9.00 uur kring, na de kring vrij spel
9.30 uur knutselen in groepjes of 1 op 1, de andere peuters vrij spel
10.00 uur handen wassen/plassen
10.05 uur water drinken en fruit eten
is een peuter klaar; handjes/mond schoonmaken en vrij spel
10.30 uur 1 pedagogisch medewerker biedt een activiteit aan
1 pedagogisch medewerker gaat verschonen/laten plassen
11.00 uur opruimen, jassen aandoen
11.15 uur buiten spelen
11.15 uur opruimen en in de kring
dan gymmen/beweegspel/dansen
11.50 uur (naar binnen), in de kring
afsluiten met boekje en afscheidsliedje
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Voor de middag:

13.15 uur binnenkomst peuters, vrij spel
13.45 uur kring, na de kring vrij spel
14.15 uur 1 pedagogisch medewerker knutselen in groepjes of 1 op 1
1 pedagogisch medewerker biedt een activiteit aan
peuters die niet aan de beurt zijn vrij spel
14.45 uur opruimen, handen wassen/plassen
14.50 uur water drinken en fruit eten
15.15 uur in de kring
Bij goed weer:
15.15 uur buiten spelen
Bij slecht weer:
15.15 uur gymmen/beweegspelletjes/dansen
15.40 uur afsluiten met boekje en afscheidsliedje
Tijdens het vrije spel wordt er door een of allebei de pedagogisch medewerkers meegespeeld met de
peuters volgens het VAT principe.
De dagindeling wordt flexibel ingezet en er wordt van afgeweken wanneer dit nodig is, bv voor het
vieren van een verjaardag/ feest/ een speciaal project of iets dergelijks.
Bijzondere gebeurtenissen.
Verjaardag peuter: Dit vieren we aan het einde van het dagdeel. Natuurlijk compleet met
verjaardagsmuts, trommel en een neptaart. De traktatie kan mee naar huis genomen worden. Wij
promoten een gezonde traktatie of een klein presentje. Wij maken foto’s van het jarige kind tijdens
de viering en geven deze mee in de vorm van een kadootje.
Geboorte: Hierbij gelden dezelfde regels als bij een verjaardag. Ook van de geboorte van een broertje
of zusje maken wij een feestje.
Verjaardag (groot)ouders: Voor deze verjaardagen mag het kind een kleurplaat maken.
De christelijke feestdagen, de verjaardag van Sinterklaas, van de pedagogisch medewerkers, de
Kinderboekenweek, Voorleesdagen, opa en oma week e.d. vieren we op gepaste wijze. Hier stellen
de pedagogisch medewerkers van te voren een programma voor op. Dit wordt ruim van te voren
vermeld in de nieuwsbrief. Dit kan zijn met of zonder ouders/grootouders, met of zonder
eten/drinken, liedjes en verhalen, spelletjes en knutselwerkjes.
Regels en afspraken.
Zijn er privé aangelegenheden rondom de peuter, bv een sterfgeval, ziekte, scheiding, verhuizing,
dan worden wij graag hiervan op de hoogte gesteld worden. Dit omdat het kan dat de peuter zich
anders gaat gedragen, of er over gaat praten met de pedagogisch medewerkers. Wij kunnen hier dan
samen met de ouder/verzorger op inspelen, ten behoeve van de peuter.
Wij staan open voor feedback, we hebben graag dat u het met ons bespreekt.
Wij denken altijd in mogelijkheden en verbetering en hebben daar ook input voor nodig van u als
ouder/verzorger.
Wij hebben een ouderraad, deze bestaat uit twee ouders van onze peuters. Zij vertegenwoordigen
de andere ouders. Zijn er items die liever niet met de pedagogisch medewerkers besproken worden
kan het via de ouderraad. Wie er in de ouderraad zitten staat elke maand in onze nieuwsbrief.
Elke maand komt er een nieuwsbrief uit die wordt verstuurd via de email. Het is belangrijk om deze
te lezen. Vooral alle data/tijden voor de verschillende activiteiten worden daar in vermeld.
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