Peuteropvang Nassau
Adres
Leeuwerikstraat 21, 8094 AH, Hattemerbroek
tel:06 34980469
De peuteropvang
De peuteropvang heeft 1 groepslokaal met allerlei gezellige speelhoeken en mag
gebruik maken van het gymlokaal.
Bovendien is er een buitenspeelplaats met een grote zandbak en speeltoestellen,
waar bij goed weer gespeeld kan worden.
Het contact met de ouders vinden wij erg belangrijk, als uw kind 3 jaar wordt
krijgt u dan ook een uitnodiging om samen met de pedagogische medewerkster
de ontwikkeling van uw kind te bekijken en wanneer uw kind naar de basisschool
gaat nog een keer.
Verder kan er indien nodig altijd een gelegenheid geboden worden om met de
leiding te praten.
Wilt u de leiding op de hoogte stellen van bijzondere (gezins-) omstandigheden
van uw kind.
Mocht uw kind niet zindelijk zijn, of gaat beginnen met zindelijk worden wilt u dit
dan aan de leiding doorgeven.
Wilt u op de beker, tas en jas van uw kind zijn / haar naam schrijven, zodat wij
weten van wie het is.
Openingstijden
Peuteropvang Nassau wordt vanaf september heropend. De openingsdagen
worden dinsdag- en vrijdagochtend.
’s Morgens kunnen de peuters worden gebracht tussen 8.15 uur en 8.30 uur en
weer opgehaald worden tussen 12.00 uur en 12.15 uur.
Voor de rust in de groepen is het erg fijn wanneer iedereen zich aan deze tijden
houdt.
Vakanties en vrije dagen
De vakanties lopen, voor zover dit mogelijk is, gelijk met de basisschool in
Hattemerbroek.
Gezond eten en drinken
U wordt vriendelijk verzocht uw kind gezond eten en drinken mee te geven.
Het fruit, indien u dit nodig vindt, graag thuis schillen.
Als uw kind jarig is mogen ze in hun groep trakteren. Ouders mogen bij het
vieren aanwezig zijn, overlegt u met de leiding even wanneer het kind gaat
trakteren en of er kinderen met allergie zijn? Als u het leuk vindt om er wat bij te
knutselen zijn er in de bibliotheek leuke boekjes te vinden.

Medische hulp
Voor eventuele medische hulp wordt een beroep gedaan op één van de
huisartsen.
Oudercommissie
De OC heeft adviesrecht bij veranderingen c.q. wijzigingen t.a.v.bv. het beleid.
Elke locatie heeft ‘t liefst minimaal 2 oudercommissieouders ,die de
peuteropvang vertegenwoordigen en tevens meehelpen bij bijvoorbeeld
juffendag, koffieochtenden, sinterklaas- en kerstfeest, enz. Er worden door deze
werkgroep ook acties georganiseerd, waarvan de opbrengst wordt besteed voor
onze eigen peuteropvang.
Is er een vacature in de groep van uw kind en mocht u interesse hebben laat het
de leiding dan even weten.
Buiten deze activiteiten hebben wij regelmatig vrijwilligers nodig voor andere
werkzaamheden wij zouden het erg op prijs stellen als wij hiervoor ook een
beroep op de ouders kunnen doen.
Nieuwsbrief
Regelmatig ontvangt u een nieuwsbrief vanuit de organisatie. Hierin wordt u op
de hoogte gebracht van ontwikkeling binnen SPO/SKO.
Informatie die vanuit de groep voor u belangrijk en/of interessant is, ontvangt u
van de Pedagogisch medewerkers.

