Pedagogische uitwerking op locatie
Gegevens van de locatie
Peuteropvang De Jagersplas
Brasemermeer 23B
1509 GE Zaandam
Telefoon:
LRK-nummer:

06-51923605
257797786

Opvangsoort
Peuteropvang
Openingstijden
Maandag
8.30 tot 12.30 uur
Dinsdag
8.30 tot 12.30 uur
Woensdag
8.30 tot 12.30 uur
Donderdag
8.30 tot 12.30 uur
Vrijdag
8.30 tot 12.30 uur
De peuteropvang is 40 weken per jaar geopend en is gesloten tijdens alle reguliere schoolvakanties.
IKC
Bij Peuteropvang De Jagersplas vormen wij samen met OBS de Jagersplas een integraal kindcentrum
(IKC). Een integraal kindcentrum is een plek waar iedereen samenwerkt vanuit één visie, één team en
één plan. Binnen het IKC worden baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar in één doorgaande
lijn gevolgd. Bij de Jagersplas bieden wij kinderdagverblijf (0-4 jaar), peuteropvang (2-4 jaar)
en buitenschoolse opvang (4-13 jaar) aan.
Beschrijving stamgroep
Peuteropvang De Jagersplas beschikt over één stamgroep ‘De Vlinders’. De opvang vindt plaats in
een eigen groepsruimte in het schoolgebouw van OBS De Jagersplas. Deze kleurrijke ruimte is
ingericht voor zowel jongens als meisjes van 0 tot 4 jaar. Babino vindt het belangrijk dat de kinderen
zich thuis voelen, vandaar dat wij gekozen hebben voor een huiselijke sfeer. Daarnaast is er
voldoende speelmateriaal aanwezig gericht op de verschillende leeftijden van de kinderen.
Stamgroep ‘De Vlinders’ biedt Peuteropvang aan voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De kinderen starten
de dag op en sluiten de dag af op hun eigen stamgroep.
Het maximum aantal kinderen op de groep is 15 en wordt door maximaal twee pedagogisch
medewerkers begeleid.
Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van de gymzaal van school indien deze beschikbaar is.
Dagindeling
8.30-8.45 uur
8.45-9.15 uur
9.15-9.30 uur
9.30-10.15 uur
10.15-10.30 uur
10.30-11.00 uur
11.00-11.45 uur
11.45-12.15 uur
12.15-12.30 uur

Kinderen worden gebracht
Vrij spelen, daarna gezamenlijk opruimen
Welkom en grote kring (VVE-)activiteit
Kleine kring (VVE-)activiteit/spelen in de hoeken, daarna gezamenlijk
opruimen.
Fruit eten en water drinken
Verschonen
Vrij spelen/(VVE-)activiteit
Buitenspelen
Afscheid en kinderen worden opgehaald.
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Achterwachtregeling
Voor elke locatie is een achterwachtregeling opgesteld. Hoe dit geregeld is voor deze locatie is terug
te vinden in het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid.
VVE-methode & VVE-thuis
Om de doorgaande leerlijn naar de basisschool te bevorderen werkt Peuteropvang De Jagersplas met
de methode ‘Peuterplein’. Hoe deze methode werkt, is terug te lezen in het VVE-beleid.
VVE-thuis: Bij elk thema ontvangen ouders een ouderbrief met hierin een uitleg over het thema en
een ouder-kind-activiteit. De brief wordt verstuurd via het ouderportaal aan ouders aan het begin
van elk thema. Ook hebben de pedagogisch medewerkers voor elk kind een werkboekje gemaakt
met activiteiten voor thuis.
Inrichting
In het lokaal van Peuteropvang De Jagersplas zijn de volgende vaste hoeken voor de kinderen te
vinden:
• Huishoek: De huishoek lokt met name rollen-en fantasiespel uit. Er zijn daar poppen om aan
en uit te kleden, een keukentje waar je visite kunt ontvangen en kunt koken. Peuters kunnen
er samen een rollenspel spelen: de rollen worden verdeeld en dat vraagt om onderhandelen
(dan mag jij straks moeder zijn), plannen en samenwerken.
• Het winkeltje: Het winkeltje verandert mee met de thema’s en lokt, net als de huishoek,
diverse spelvormen uit. De kinderen kunnen hier het thema verder verwerken.
• Leeshoek: In de leeshoek in de speelhal wordt interactief voorgelezen. Onze locatie doet mee
met Boekstart, een initiatief van de Bibliotheek.
• Bouwhoek: In de bouwhoek worden constructiematerialen aangeboden, zoals Duplo en een
treinbaan. Kinderen kunnen hier samen of juist alleen bouwen en spelen. In de bouwhoek
zijn ook ondersteunende materialen aanwezig als auto’s en boerderijdieren
• Thema tafel: hierop is het thema wat we hanteren duidelijk te zien.
• Buitenruimte: De peuters kunnen spelen op het kleuterplein van de school. Dit plein is
afgesloten van de openbare weg, waardoor de peuters vrij kunnen spelen. Op het plein zijn
diverse speeltoestellen aanwezig. Daarnaast beschikt de peuteropvang over divers
buitenspeelmateriaal, zoals fietsen, karren, hoepels en ballen. Daarnaast kunnen de peuters
ook gebruik maken van de vernieuwde speelplaats van het Kinderdagverblijf van Jagersplas.
Deze speelplaats is aangrenzend aan het gebouw waarin PO de Jagersplas is gevestigd.
De pedagogisch medewerkers verzorgen spelactiviteiten tijdens het buiten spelen.
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