Peuteropvang
de Greidepykjes
Wie wij zijn
Sinds aug. 2021 is Regioskoalle de Greidefûgel in
Baard gestart. De kinderen die bij ons op school
zitten, komen o.a. uit: Baard, Jorwert, Easterlittens,
Huins, Leons en Baaium.
Onze school biedt peuteropvang en BSO aan. De
peuteropvang en de BSO sluiten aan op de visie
van de school. Dat betekent: veel bewegen, in je
eigen groene omgeving spelen en ontdekken, je
wordt gehoord en gezien. Meer informatie over de
school is te vinden op de website.
Juf Jeltsje Kramer is de leidster bij de peuters. Op
de momenten dat er geen peuteropvang is,
ondersteunt zij de leerkrachten in de onderbouw.
Zo borgen we een mooie doorgaande lijn, mocht
uw kind ook onderwijs gaan volgen op de
Greidefûgel.
Verder kennismaken of een indruk krijgen van de
peuters? Kom gerust een keertje langs!

Wat doen we
Als kinderen groter worden, groeit ook de wereld om hen heen. De
peuteropvang is een avontuurlijke plek, gericht op de ontwikkeling van
kinderen. De peuteropvang is vooral een gezellige plaats om andere
kinderen en volwassenen te ontmoeten. Je kind leert er sociale
vaardigheden zoals; voor zichzelf opkomen, speelgoed delen, op je
beurt wachten, samenspelen. De peuters kunnen allerlei materialen
ontdekken en experimenteren met bijv. verf, papier, potloden, lijm en
klei, maar ook met zand. Er worden liedjes gezongen, spelletjes gedaan
en er wordt voorgelezen. De peuters en kleuters van de school doen
ook samen activiteiten en ze werken over hetzelfde thema.
Spelenderwijs ontdekken ze hun mogelijkheden en zichzelf.
De peuteropvang biedt je kind een goede voorbereiding op de
basisschool.
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Praktische informatie
De peuterochtenden zijn op dinsdag en donderdag vanaf 8:15 uur
inloop en 12:15 uur is de eindtijd.
De peuters eten fruit op school, dit nemen zij zelf mee. Lunch is niet
op school.
Wanneer er iemand jarig is, wordt dat natuurlijk gevierd!
Vanaf 2 jaar kan uw peuter twee ochtenden per week gebruik maken
van de opvang. De opvang is voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

bewegen

Aanmelden kan via de site van KidsFirst. Zij kunnen ook helpen bij
eventuele toeslagen en kosten.
Vragen? Stel ze gerust.
degreidefugel@gearhing.net
0517-341998
Of neem contact op met KidsFirst via hun site.

