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Het bestuur van de Stichting Montessoripeutergroep Enkhuizen bestaat uit:
Margreet Keesman - Wim Hoogervorst
Annelies van Berkel – Anneleen Prins

IKK
Hiernaast vindt u een link naar de speciaal voor ouders gemaakte video om u te informeren over IKK. (Innovatie
en kwaliteit Kinderopvang) VIDEO

Contracten retour
Inmiddels zijn er al veel getekende contracten weer ingeleverd. Daar zijn we heel blij mee want dan kan ook de
administratie worden afgerond. Toch zijn er nog een aantal contracten ook niet ingeleverd. Een dringend verzoek is
of u deze nog niet heeft ingeleverd dit alstublieft z.s.m. te doen!!
(Voor)leeshoek
Kinderen vinden het heerlijk om te worden voorgelezen en, hoe jong ze ook zijn, ook ‘zelf’ te lezen. Op de
Peutertuin hebben wij ook een boekenrekje met daarom heen twee stoelen waar de kinderen zelf een boekje
kunnen lezen.
Maar als je wordt voorgelezen lig je het liefst languit lekker warm … U begrijpt wel waar wij heengaan 😉 Wie heeft
er voor onze locatie in het centrum een knus, klein, lekker warm kinderbankje? Een paar grote kussens zijn ook
welkom!
Stagiaires
Ook dit komende halfjaar zullen wij stagiaires gaan begeleiden bij hun praktijkstage op de Peutertuin. Op de
maandag en dinsdagochtend (locatie Noord) is dit: Wiktoria en op de donderdag- en vrijdagochtend komt Maartje.
Op locatie Centrum komt Melanie op de woensdag en donderdagochtend.
Deze stagiaires volgen de opleiding Helpende Zorg en Welzijn aan het Horizon College in Hoorn. Wij wensen hen
een leerzame en leuke tijd bij ons.
Mentor kinderen
In het kader van de wet Harmonisatie zijn wij gestart met de voorbereiding en uitwerking van de zogenaamde
mentor kinderen. Elke leidster heeft de verantwoordelijkheid over de haar toegewezen mentorkinderen. Zij is ook
het eerste aanspreekpunt voor de betreffende ouders/verzorgers. Binnenkort ontvangt u als ouder/verzorger deze
informatie. Ook worden er dan door de betreffende leidsters oudergesprekken ingepland. Er zullen in totaal drie
oudergesprekken worden gevoerd. Een eerste gesprek nadat een peuter ongeveer 6 weken bij ons is, het tweede
gesprek zo rond de derde verjaardag en ongeveer twee of drie weken voordat een kind vier jaar wordt een
zogenaamd eindgesprek. Elke ouder wordt dan t.z.t. uitgenodigd.
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Agenda
Woensdag 21 maart Landelijke Montessori dag 2018! De beide locaties van De Peutertuin houden dan van 8.30 –
10.00 open huis. (dit in tegenstelling tot de eerder genoemde datum van 14 maart, i.v.m. de staking van de
basisscholen in Noord-Holland)
De voorjaarsvakantie loopt gelijk met die van de basisscholen: De Peutertuin is dan ook gesloten van maandag 26
februari t/m vrijdag 2 maart
-- achtergrond – achtergrond – achtergrond – achtergrond – achtergrond – achtergrond – achtergrond --

Veel ouders zullen hun kind vooral graag vooruit zien gaan met taal, rekenen en schrijven. Maar de oefeningen uit
het dagelijks leven zijn minstens net zo belangrijk voor de ontwikkeling van het kind als de andere
vaardigheden. En laten wij daar nou op de Peutertuin de peuters volop de gelegenheid voor bieden 😉 .Thuis kan
dit natuurlijk net zo goed. Kijk vooral naar waar uw kind aan toe is en wat hij/zij plezierig vindt om te doen.
Oefeningen uit het dagelijks leven in huis kunnen zijn:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

planten water geven
mandarijn pellen
tafel dekken
inschenken
vaatwasser inruimen
doekjes uitwringen
helpen met koken
koekjes bakken
roeren en kloppen
was ophangen
Andere motorische activiteiten thuis kunnen zijn:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

veiligheidspelden rijgen
puzzels
vingerverf
klei
insteekmozaiek
krasblok
knutselpakketten
constructiemateriaal: lego, knex, bouwblokken, knikkerbaan
gezelschapsspelen: kwartetten, zwarte pieten, hoedje wip, ganzenbord, sjoelen, vissenspel
tolletjes
drukspeeltjes
Handen
balletje met opvangbakje
Handen geven
Handen ontvangen
Handen maken contact
Handen wachten af
Handen geven het kind tijd
Handen bewegen rustig
Handen nodigen uit
Handen zijn vaak open
Handen zijn warm en liefdevol
Handen bieden geborgenheid
Handen dragen het kind
Handen voeden
Handen spreken een eigen taal
Handen bieden troost
Handen verzorgen
Handen bewegen mee met het kind
Handen geven informatie
Handen bieden veiligheid
Handen zijn
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