Speelgoed van thuis:
De school is niet aansprakelijk voor het beschadigen of kwijtraken
van spullen, geeft u daarom geen speelgoed van thuis mee.
Vakanties en vrije dagen:
Deze dagen staan in de schoolgids vermeld. Ook gaat elke maand
de nieuwsbrief mee naar huis. Hierin staan de vrije dagen nogmaals
vermeld. Daarnaast kunt u op de site ook alle vakanties en vrije dagen terugvinden.
Hiermee bent u op de hoogte van een aantal praktische zaken. Op
het memo-bord naast de klas kunt u actuele informatie lezen. Daarnaast zullen wij ook steeds meer gebruik maken van de Parel-app om
u op de hoogte te houden van actuele informatie.
Ook op onze website www.pcbdeparel.nl is nog informatie terug te
vinden en plaatsen wij regelmatig leuke foto´s.
Mocht u nog vragen hebben, stel ze aan de juf!

Namens de juffen van de 0-groepen,
Juf Esther, juf Melahat,
juf Arina, juf Patricia, juf Judith en juf Marieke
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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Van harte welkom bij peuterspeelzaal De Parel.
Wij zijn blij dat u interesse in onze peuterspeelzaal heeft.
De peuterspeelzaal is een onderdeel van basisschool De Parel en
bestaat uit vier 0-groepen; de kikkers, de Hazen, de Beren en
de Eenden. De groep Kikkers/Hazen bestaat uit maximaal 16 kinderen en de groep Eenden/Beren uit maximaal 15 kinderen. De kinderen uit deze groepen komen 2 of 4 dagdelen en worden begeleid
door een HBO-er en een MBO-er.
In dit informatieboekje staan een aantal zaken die handig en
belangrijk zijn om te weten voor u en uw kind.
Echt iets om te bewaren dus!
Het voorschoolse programma is voor kinderen van 2 - 4 jaar. Wij werken met Basis Ontwikkeling, waarbij wij gebruik maken van thema’s
van ongeveer 6 weken die passen bij de belevingswereld van het
kind. Hierbij gebruiken we veel prentenboeken om de taalontwikkeling te stimuleren. Ons hele onderwijs bouwen wij op rond
het thema, zodat alles wat de kinderen leren samenhang heeft en
voor betrokkenheid zorgt. Ons doel is om kinderen te stimuleren in
hun ontwikkeling, zodat de overgang naar groep 1 soepel verloopt.
We hebben een goede samenwerking met basisschool De Parel.
Eventuele achterstand of juist voorsprong in de ontwikkeling kan zo
eerder worden aangepakt en hierdoor hebben kinderen meer kans
op een succesvolle schoolcarrière.
De schooltijden:
Hazen / Eenden
13:05 –15:30

Beren

Maandag

Kikkers
8:20 – 12:00

Dinsdag

8:20 – 12:00

13:05 –15:30

8.20 - 12.00

Woensdag

8.20 - 12.00

Donderdag

13:05 –15:30

8:20 – 12:00

13.05 - 15.30

Vrijdag

13:05 –15:30

8:20 – 12:00

13.05 - 15.30

Pedagogisch beleidsplan:
Ons pedagogisch beleidsplan is voor ouders ter inzage op de
0-groep aanwezig, hierin wordt onder andere onze visie beschreven
evenals hoe wij omgaan met eventuele stagiaires en het voorkomen
van misbruik d.m.v. het “vierogenprincipe” . Voor informatie over het
inspectierapport van de GGD, de klachtenregeling en de geschillencommissie verwijzen wij u naar de website: www.skrz.nl.
Veiligheid en gezondheid:
Jaarlijks wordt binnen de peuterspeelzaal de risico inventarisatie afgenomen. Er wordt dan gekeken of alles veilig is voor de leerlingen.
Mochten hier punten uit naar voren komen die niet voldoen dan
wordt hier direct actie op ondernomen. Mocht u situaties zien die u
gevaarlijk vindt voor de kinderen, geef dit dan direct door aan de
leerkracht van de groep.
Meldcode huiselijk geweld en kindermisbruik:
De ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling RotterdamRijnmond’ is een stappenplan voor professionals bij (vermoedens
van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit stappenplan maakt
medewerkers duidelijk welke stappen zij moeten ondernemen om
hulp in gang te zetten voor zowel slachtoffer als pleger. Stichting Kinderopvang Rotterdam Zuid heeft deze meldcode ondertekend,
waarmee zij aangeeft dat de peuterspeelzalen dit stappenplan volgen. Binnen onze organisatie is de intern begeleider aandacht functionaris. Zij kan u informatie geven over de meldcode. Het stappenplan kunt u vinden op de website van onze Stichting( www.SKRZ.nl).
De oudercommissie:
De peuterspeelzaal heeft een eigen oudercommissie waarvan de
leden met elkaar praten over o.a. het pedagogisch beleidsplan, voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid, voorschoolse educatie,
ouderbetrokkenheid, de omgang met ouders en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie. Heeft u vragen aan de
oudercommissie of interesse in deelname aan deze commissie dan
kunt u contact opnemen met juf Marieke.

Observatiesysteem “KIJK!” en CITO:
Wij gebruiken als observatiesysteem “KIJK!”. Door dagelijkse observatie door de leerkrachten kan KIJK! per kind worden ingevuld. Op deze
manier wordt duidelijk waar het kind in zijn/haar ontwikkeling is (op
het gebied van taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, etc.)
en wat wij moeten aanbieden om kinderen verder vooruit te helpen.
Rapportgesprekken:
Een aantal keer in de peuterperiode wordt u op school uitgenodigd
om over de ontwikkeling van uw kind te praten. Heeft u eerder vragen of belangrijke informatie dan kan u natuurlijk altijd een afspraak
maken.
De themapresentatie:
Als wij starten met een nieuw thema hebben wij een themapresentatie in de klas. Hierbij laten wij u meebeleven met wat uw kind de komende tijd gaat spelen en leren. Wij verwachten hierbij alle ouders
op school, zodat u weet wat er leeft op school én zodat u hier thuis
ook aandacht aan kunt besteden.
Voor thuis:
De samenwerking tussen school en thuis vinden wij heel belangrijk,
daarom krijgt uw kind elk thema een thuiswerkboekje mee met spelletjes, de woorden die wij op school oefenen, tips voor thuis en een
knutselwerkje. Ook kunt u regelmatig een thematas lenen voor thuis,
met hierin boekjes en spelletjes. Bovendien is er elke dinsdag de
boekuitleen, waar u een boekje kunt lenen om thuis voor te lezen. Er
zullen regelmatig ouderbijeenkomsten georganiseerd worden, waarbij we het met elkaar hebben over opvoeding, wat en hoe leren
peuters en dergelijke.

Binnenkomen:
Om 08.20 uur gaan de deuren open. De kinderen krijgen bij de deur
een hand van de juf, zodat de juf ieder kind even heeft gezien en
gegroet. U kunt tot 08.45 uur blijven meespelen en hierna is de inloop
afgelopen. Graag willen de leerkrachten dan beginnen met de dag,
samen met de kinderen. In de middag gaan de deuren om 13.05 uur
open. De inloop is dan om 13.15 uur afgelopen.

Leerkrachten/leidsters van de 0 -groepen:
Kikkers

Hazen

Eenden

Beren

Juf Marieke Juf Marieke Juf Esther

Juf Judith

Juf Arina

Juf Esther

Juf Arina

Juf Patricia

Juf Melahat Juf Melahat Juf Judith

Juf Melahat

Afwezigheid:
Wanneer uw kind niet op school kan komen, meldt u hem/haar
telefonisch af. Wij willen graag weten wat de reden van zijn/haar
afwezigheid is.
Het telefoonnummer is:
010 4825510 of 010 4825226
Persoonlijk bij de juf mag natuurlijk ook.

Eten en drinken:
In de ochtend eten en drinken we met elkaar.
We willen u vragen om uw kind iets gezonds mee te geven, het liefst
fruit, maar bijvoorbeeld een boterham of een
(gezond) koekje mag ook. In de middag drinken
wij alleen, ook dit kunt u in de tas meegeven.

Verschonen en naar het toilet:
Voor kinderen die nog niet zindelijk zijn vragen wij u luiers en luierdoekjes mee te geven naar school. Deze kunt u in de tas doen.
Wij verwachten dat uw kind met een schone luier naar school komt.
Wilt u voor uw kind als hij/zij wel zindelijk is extra kleding meegeven;
een broek, onderbroek en extra sokken is voldoende.
Ook dit kunt gewoon in de tas doen.
Buitenspelen:
Wij spelen bijna iedere dag buiten met de kinderen. Als het regent
gaan wij uiteraard niet naar buiten en zullen wij binnen bewegingsactiviteiten doen. Beweging is namelijk erg belangrijk voor jonge kinderen. Houdt u er wel rekening mee dat de kinderen buiten vies kunnen worden, dus heel mooie of dure kleding is dan niet erg handig.
Voor in de zandbak is het soms handig om een pet o.i.d. mee te geven.
Gymmen:
We gaan iedere donderdag gymmen. De kinderen krijgen dan een
dans-, klim-en-klauter- of spelles in het speellokaal. Wij gymmen in
onze kleding en op gymschoenen. Uw kind heeft gymschoenen nodig met rubberzolen, zonder veters en met zijn/haar naam erop, deze
bewaren wij op school. Geeft u uw kind op donderdag schoenen
aan die makkelijk uit- en aan te trekken zijn. Bij slecht weer gaan wij
ook op andere dagen naar het speellokaal.
Verjaardag vieren:
Wanneer u uw kind wilt laten trakteren voor zijn verjaardag, kan dit
uiteraard. Spreek van te voren wel even af met de leerkrachten wanneer u uw kind laat trakteren. De leerkrachten zorgen dan natuurlijk
voor een verjaardagmuts. Wij vinden het belangrijk dat er niet te veel
snoep getrakteerd wordt.

Plakboek:
Op school knutselt en tekent uw kind regelmatig. We verzamelen dit
werk in een plakboek, zodat u aan het einde van de kleuterperiode
een leuk en mooi overzicht hebt van de ontwikkeling van uw kind.
Ouderhulp:
In de loop van het schooljaar zijn er activiteiten waarbij uw hulp
nodig is. Zoals bijvoorbeeld uitstapjes naar de kinderboerderij of een
wandeling door de wijk. Tegen de tijd dat dit aan de
orde is, ontvangt u informatie en kunt u zich opgeven
om te helpen. Wij stellen uw hulp zeer op prijs!
Onze werkwijze:
De peuters én de kleuters van PCB De Parel leren met het VVEprogramma Basis Ontwikkeling. Basis Ontwikkeling gaat uit van het
leren door betekenisvol onderwijs en hierdoor betrokkenheid van de
kinderen. We werken dan ook met thema’s die kinderen zeker zullen
aanspreken. Wij gaan dagelijks in de kring. Hier lezen wij dan een
boekje voor of doen een reken/taalspelletje. Daarna gaan we spelen en werken. De kinderen mogen daarbij veelal zelf kiezen waar zij
willen spelen. Dit doen ze in groep 0 door hun foto bij de activiteit/
hoek te hangen. Twee keer per week doen de kinderen een taal-/
reken-/spel- of knutselactiviteit met de juf. De andere juf begeleidt op
deze momenten de andere kinderen.
Zelfstandigheid:
Wij vinden het belangrijk om de kinderen zelfstandigheid bij te brengen. Dit doen we door middel van kleine dingen, zoals het opruimen
van je eigen stoel (indien nodig met hulp), het schoonmaken van je
eigen gezicht nadat we hebben gegeten, het zelfstandig aandoen
van de jas wordt dagelijks geoefend, evenals het opruimen van het
speelgoed. Zeker het laatste is een groot onderdeel van zelfstandigheid. We hebben daarom ook veel labels met foto’s in de klas, zo
kunnen de kinderen zien waar de spullen horen en hoe ze opgeruimd
moeten worden.
We willen een zo veilig mogelijke omgeving creëren waarin de kinderen zich vrij voelen te ontdekken en te ontwikkelen.

