Datum: 6 november 2018

Betreft: opening Peuteropvang Bezige Bijen

Geachte heer/mevrouw,

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat met ingang van 1 januari 2019 Peuteropvang Bezige Bijen
van start gaat in basisschool de Kleine Akkers (Burgemeester Philipsenstraat 2, 5051CR Goirle).
Hiermee wordt een nieuwe stap gezet in de inhoudelijke samenwerking tussen de school en de
kinderopvang. In gezamenlijkheid wordt inhoud en vorm gegeven aan het versterken van de
ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 2-13 jaar.
De peuteropvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
De peuteropvang zal in de ochtend uren plaats vinden in schoolgaande weken.
Openingstijden: ma-di-woe-do van 7.30 tot 13.00 uur (vrijdag gesloten).
Lekker spelen, andere kinderen ontmoeten en ook een extra stapje zetten in de ontwikkeling. Dat is
wat peuters doen op de peuteropvang. Zij leren met andere peuters spelen en het speelgoed te
delen. Ze leren grenzen kennen, voelen zich gewaardeerd en ontwikkelen allerlei vaardigheden.
De meeste peuters komen twee dagdelen per week naar de peuteropvang. Er is tijd om te spelen, te
eten en te drinken, te zingen en voor te lezen, spelletjes te doen en buiten te spelen.
De pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen en zorgen ervoor dat de kinderen zich veilig en
gewaardeerd voelen en zorgen ervoor dat de kinderen zich op persoonlijk en sociaal vlak ontwikkelen.
Wij zorgen daarnaast voor een doorgaande lijn naar school. Peuters leren spelenderwijs de
leerkrachten van de onderbouw kennen door elkaar te ontmoeten op het speelplein en of een
bezoekje te brengen in de klas. Als uw peuter doorstroomt naar de Kleine Akkers zorgen we voor een
warme overdracht.
Vanaf heden kunt u inschrijven via ons regiokantoor. Voor tarieven en inschrijven kunt u bellen met
Tissy Vorstenborsch 073-7119400.

Met vriendelijke groet,

Anna van Duuren
Locatiemanager Kinderopvang Humanitas
avduuren@kinderopvanghumanitas.nl
tel: 06-52159311

