
Peutergroep ‘Op de Hoeksteen’

Vanuit onze Christelijke identiteit geven wij vorm

aan onze huiselijke, gezellige en inspirerende

groepen. Wij bieden opvang aan alle kinderen,

ongeacht welke geloofsovertuiging of culturele

achtergrond, waarin Gods liefde en leefregels

centraal staan.

Kenmerkend voor KleurRijk is een kindgerichte en

persoonlijke benadering. We geloven dat elk kind

uniek is en dat er aandacht moet zijn voor de

eigenheid van elk kind. Tegelijkertijd staat op

onze kindercentra ook centraal dat elk kind pas tot zijn recht komt in verbondenheid met

anderen. Binnen KleurRijk zijn we niet alleen op onszelf gericht en staan wij stil bij wat

wij kunnen betekenen voor anderen en hoe wij respectvol en duurzaam met onze

omgeving en de natuur om kunnen gaan.

Vanaf 1 januari 2022 zullen wij het schoolgebouw ‘Op de

Hoeksteen’ kleinschalige peuteropvang aan gaan bieden

voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. In een

vertrouwde omgeving wordt het kind voorbereid op zijn tijd

op de basisschool. Hij leert alvast kennis maken met het

schoolgebouw, ziet af en toe de leerkrachten langs lopen,

bouwt alvast een band op met de kinderen die later

misschien in zijn klas zullen zitten en leert spelenderwijs

hoe het is om in een kring te zitten en te luisteren naar de

‘juf’. We richten ons ook op een doorlopende leerlijn

waarin we zorg dragen voor een warme overgang naar groep

1. Korte wenmomenten, alvast samen met groep 1 op het plein spelen en een overdracht

tussen leidster en juf is een klein onderdeel van hoe wij

de overgang zo soepel mogelijk kunnen maken.

Daarnaast vullen wij onze ochtend met thema’s waarbij

spel en plezier voorop staan. Wij vinden het belangrijk

dat ieder kind zich veilig en geliefd voelt.

Wij zullen 3 dagdelen geopend zijn op maandag, dinsdag

en donderdag van 8:30-12:30.

Opgeven kan via www.kleurrijkkinderopvang.nl. Graag

eerst nog even wat meer te weten te komen? Bel of mail naar: 06-13245192 /

hoeksteen@kleurrijk.nl

http://www.kleurrijkkinderopvang.nl

