Informatiebrief
nieuwe peuters
Fijn dat we uw peuter op de peuterspeelzaal mogen verwelkomen! We hopen dat hij/zij snel
gewend zal zijn en met plezier komt spelen en werken. Hieronder vindt u in het kort wat
informatie over het reilen en zeilen op de peuterspeelzaal. Meer informatie kunt lezen op onze
website:
www.pszmargriet.nl

Huishoudelijke mededelingen
Openingstijden
Locatie Palet, Kruizemunthof 8
Maandag t/m vrijdag:
elke ochtend van 8.15 – 12.15 uur.
Locatie Morgenster, Kruizemunthof 10
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
ochtend van 8.15 – 12.15 uur
De volgende dagdelen worden verlengd aangeboden (op aanvraag):
o Maandagochtend
van 7.30 uur tot 13.15 uur
o Dinsdagochtend
van 7.30 uur tot 13.15 uur
o Woensdagochtend
van 7.30 uur tot 13.15 uur
o Donderdagochtend
van 7.30 uur tot 13.15 uur
o Vrijdagochtend
van 7.30 uur tot 13.15 uur
De kinderen krijgen dan bij ons de lunch aangeboden.
Het uurtarief voor dit aanbod is € 8,50.
Daarnaast is het mogelijk om extra dagdelen af te nemen tegen het reguliere tarief, hiervoor is
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Verzuim / afwezigheid
Wanneer uw kind niet op de peuterspeelzaal kan komen, wilt u dit dan melden aan de
leidsters?

Kleding
Wilt u in de jas en tas de naam van uw kind zetten? Als uw kind bij regenachtig weer laarzen
aan heeft, wilt u dan droge schoenen of sloffen meegeven?

Verschoning
Wanneer uw kind nog niet zindelijk is, wilt u dan luiers en washandjes/vochtige doekjes in de
tas meegeven? Is uw kind in de fase van het wel/niet zindelijk zijn, wilt u dan ook kleding
meegeven? Het kan voorkomen dat uw kind kleding van de peuterspeelzaal aan heeft. Wilt u
deze kleding dan gewassen weer mee brengen?

Eten en drinken
Halverwege de morgen houden we een pauze waarin uw kind mag eten wat het
heeft meegebracht. Wij vragen u uw kind fruit en/of drinken mee te geven (geen snoep). Wilt
u het fruit geschild meegeven en een naam op het bakje zetten. Voor de middag hoeft alleen
drinken meegegeven te worden.

Traktaties
Wanneer uw kind jarig is of er is een broertje of zusje geboren, dan mag uw kind trakteren.
Wij vragen u rekening te houden met gezonde traktaties. Als ouder mag u hierbij aanwezig
zijn. Overlegt u dan even met de leidster hoe laat u welkom bent.

Activiteiten
Op de peuterspeelzaal vieren we jaarlijks Sinterklaas en Kerst. Ook gaan de kinderen op
schoolreisje.

Verjaardagen
Als één van de ouders of grootouders jarig is mag uw kind een kleurplaat maken. Ook in
geval van ziekte of huwelijk is dit mogelijk. Overleg dit met de leidster.

Huisregels
Onze risico-inventarisatie biedt de basis voor de huisregels. Zo houden we het veilig en
gezond op de peuterspeelzaal. Wij vragen ook u deze regels (zie hieronder) na te leven.
-

-

-

Meegenomen fietsjes en fietskarren kunnen buiten aan het daarvoor bestemde
fietsenrek bevestigd worden, dit geheel op eigen risico. Wij hebben in het pand geen
mogelijkheid tot het stallen van kinderfietsjes en fietskarren.
Alle uitgangen en vluchtroutes zijn vrij van obstakels.
Wees alert op verkeer aan de weg bij halen en brengen.
Het parkeren van uw auto mag uitsluitend in de daarvoor bestemde parkeervakken en
niet op of langs de grasrand van de parkeerplaats.
Zorg dat de tussendeur van het halletje bij de voordeur altijd dicht en op de knip is.
Zorg dat de deur van het lokaal altijd dicht en op de knip is.
Kinderen mogen niet zonder begeleiding van de ouder op de gang zijn.
Kinderen mogen niet rennen op de gang.
Huisdieren zijn niet toegestaan in het pand.
In het hele pand geldt een rookverbod.
Wees alert op kinderen zodra u een deur door gaat omdat er kinderen achter de deur
kunnen zitten. Zorg ervoor dat er geen vingers tussen de deur kunnen komen.
Ouders zetten hun tas altijd buiten bereik van de kinderen, dit geldt ook voor de
gangen, ook daar zijn kinderen. Zorg ervoor dat de tas altijd hoog weggezet wordt.
De actieplannen naar aanleiding van de Risico Inventarisatie en Evaluatie met betrekking
tot veiligheid en gezondheid en het meest recente GGD rapport liggen ter inzage in het
kantoor. Voor inzage vraag de leidster.
De map met protocollen ligt ter inzage in het kantoor. Voor inzage vraag de leidster.

Heeft u verder nog vragen dan kunt u natuurlijk altijd bij de leidster terecht!
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