Praktische informatie
peutergroep De Meibloem

Straat + huisnummer
Postcode + plaats
Telefoonnummer
E-mail
LRKP nummer
Openingsdagen
Openingstijden

Clustermanager
E-mail

Meijhorst 29-58
6537 HD Nijmegen
024 205 36 21
pgrmeibloem@kion.nl
122867518
maandag/dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag
van 8.15 tot 12.15 uur
Maandag en dinsdag
Van 12.45 tot 16.45 uur
Jolisca Bouw
j.bouw@kion.nl

Stamgroepen en medewerkers
Peutergroep De Meibloem heeft één stamgroep met 14 kinderen van twee tot
vier jaar. Op de maandag- en dinsdagmiddag zijn er maximaal 7 kinderen.
Bij activiteiten als buitenspelen en spelen op het leerplein wordt de stamgroep
verlaten en spelen de kinderen op de peuterspeelplaats of het leerplein van
school.
Het aantal pedagogisch medewerkers wat aanwezig moet zijn is afhankelijk van
het aantal en de leeftijd van de kinderen.
Bij deze locatie werken drie pedagogisch medewerkers en soms stagiaires.
Daarnaast krijgen we hulp van een vaste vrijwilliger.
Belangrijk + meenemen
✓ Tas/rugzak met naam aan de buitenkant met daarin:
o Een schone luier;
o Brood met gezond beleg
o Fruit, bijvoorbeeld een appel/banaan/peer/een paar druiven;
o Schone kleren in geval van een ongelukje;
✓ Jas/das/handschoenen met naam erop of erin;
✓ Als je kind ziek is, laat je dit altijd weten via het Ouderportaal of telefonisch;
✓ Verjaardagen: je kind kan de derde en vierde verjaardag bij ons vieren. Dit
doen we in overleg en ouders mogen daarbij aanwezig zijn. Je kind mag een
gezonde traktatie meebrengen. Ideeën: https://bit.ly/voedingscentrum1-4;
✓ Postvakje: hierin leggen we de knutselwerkjes van je kind om mee naar huis
te nemen, fijn als je hier elke dag even in kijkt;
✓ Kijk regelmatig op het Ouderportaal en informatiebord voor mededelingen.
Thema
We werken altijd met een thema. Dit kun je zien aan:
✓ De informatie op het bord in de gang;
✓ Aan de spullen in de groepsruimte zoals speelgoed, knutselwerkjes en foto’s
die bij het thema horen.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Bij onze peutergroep werken we met VVE. We besteden veel aandacht aan de
ontwikkeling van jouw kind. In de folder die je hebt gekregen bij het
welkomstgesprek vind je alle informatie. Heb je nog vragen? Stel ze gerust.
Pilot VVE Plus
Zestien kinderen met hun ouders van de peutergroep zijn geselecteerd om deel
te nemen aan de pilot VVE Plus. Hierin ligt de focus op ouderparticipatie, extra
aandacht voor het kind, het gebruik van digitale prentenboeken en uitdagende
speelleeromgeving. De pedagogisch medewerkers worden speciaal voor deze
pilot getraind en gecoacht.
Mentor en tweede vaste gezicht
Een van de pedagogisch medewerkers is de mentor van je kind. Zij voert met jou
het welkomstgesprek en de vervolggesprekken over de ontwikkeling van je kind.
Daarnaast is er een tweede pedagogisch medewerker die als vast gezicht voor
je kind geldt. Buiten verlof is op de dag dat je kind komt of de mentor of het
tweede vaste gezicht aanwezig. Wie de mentor en het vaste gezicht is wordt
tijdens het welkomstgesprek verteld.
Bij brengen en ophalen kun je altijd vragen stellen aan alle pedagogisch
medewerkers van de groep. Wil je een extra gesprek dan kun je hiervoor een
afspraak maken.
Pedagogisch handelen
Op de homepage van de KION website vind je onder ‘Zo werken wij’ algemene
informatie over onder andere ons pedagogisch beleid, over wennen, over
veiligheid en gezondheid. Dit is beleid waar we als locatie van KION naar
handelen.
Op onze locatiepagina staat bij ‘Ons pedagogisch handelen’ de voorbeelden
beschreven hoe we elke dag handelen bij onze locatie.
We wensen jullie een fijne tijd bij ons en voor vragen kun je altijd bij ons terecht.
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