Doelen voor de kinderen

Toeleiding naar een voorschoolse
voorziening en het realiseren van een
goede startkwalificatie voor het onderwijs.

Stimulering van de fijne motoriek;
•
•
•

Het oplossen van houten puzzels
Oefening van de juiste potloodgreep
Kralen rijgen

Stimulering van de grove motoriek;
•
•
•

Zang en dans
Buiten spelen
Klimmen, klauteren en schommelen

Wat mogen de kinderen
verwachten?
W e gaan gezellig met andere kinderen
spelen en leren met elkaar. We gaan leren
om voor even gedag tegen mama of papa
te zeggen, zodat jij met ons de wereld kan
komen ontdekken!

Lerend Spelen
Wekelijks werken we vanuit een
peuterprogramma op basis van jouw niveau
en ontwikkeling. Samen maken we werkjes
en doen we leuke spelletjes net zoals op de
peuteropvang en de basisschool.

Stimulering van de taalontwikkeling;
•
•

Voorlezen van boekjes
Uitlokken van leervragen:
Waarom is dat? Wat is dat?

•

Antwoorden op gestelde leervragen:
Welke kleur heeft de aardbei?

Hiernaast werken met de kinderen aan de
volgende ontwikkelingsdomeinen:
• Kennismaken met letters en cijfers
• Verbanden zien en leggen
• De tekenontwikkeling
• Omgaan met zichzelf
• Omgaan met anderen
• Zelfredzaamheid
• Spelontwikkeling
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Doelen voor de ouders/
verzorgers
•

•
•
•
•

Wat is ‘Samen Praten, Samen
Spelen’?
‘Samen Praten, Samen Spelen’ zijn gratis
bijeenkomsten voor ouder en kind. Met een
kopje koffie gaan we met elkaar praten over
verschillende thema’s in de opvoeding. De
kinderen worden begeleid door
enthousiaste leidsters en één keer per vier
werken houden we een ouder/kind
bijeenkomst.

Voor wie?
Alle ouders en hun kinderen met een
leeftijd tussen de nul en vier jaar oud. U
mag uw kind gezellig meenemen, maar u
bent ook welkom als uw zoon of dochter op
de peuteropvang of op school zit.

Informatie, ondersteuning en
begeleiding bieden met betrekking tot
de opvoeding en ontwikkeling van uw
kind
Begrip en erkenning over
opvoeddilemma’s en u hierbij maatwerk
bieden
Het uitwisselen van tips en ervaringen
met andere ouders en professionals
Bevordering van sociale contacten
Een moment van ontspanning

Moeder-kind activiteiten
Wat bieden wij ouders/verzorgers?
Nadat u uw kind gedag heeft gezegd, lopen
we met de ouders naar een ruimte waar we
met elkaar in gesprek gaan over thema’s en
eigen ervaringen rondom de opvoeding.
De onderwerpen in de bijeenkomsten
sluiten aan bij uw interesses of vragen.
Mogelijke thema’s in de bijeenkomst:
• Concentratie bij peuters
• Zindelijkheid
• Spel ontwikkeling
Zelf nog leuke ideeën? Laat het ons weten!

Een aantal keer per jaar organiseren we een
activiteit voor u en uw kind, waarbij hij/zij
kan laten zien wat zij allemaal hebben
geleerd!

Gastsprekers
Een aantal keer per jaar nodigt Punt Welzijn
gastsprekers uit die voorlichtingen geven.
Bijvoorbeeld:
• Centrum Jeugd en Gezin over
Voeding en Groei en Zindelijkheid
• GGD/JGZ 0 tot 4 over Logopedie

