
Informatie Peutergroep de Warskippers
In de basisschool Jozef en Maria is de peutergroep de Warskippers gevestigd.
Deze peutergroep is de ochtenden geopend op dinsdag en donderdag. Van 8.30-12.30 uur.
Nadat je kindje zijn tweede verjaardag heeft gevierd, is hij van harte welkom bij ons op de
peutergroep. Samen met vriendjes en vriendinnetjes de wereld ontdekken.

Je peuter leert veel nieuwe vaardigheden en vindt het nog leuk ook! In een veilige omgeving kan hij
samen met leeftijdsgenootjes en onder professionele begeleiding spelenderwijs leren.
De peutergroep is een soort ‘voorschool’, waar de kinderen een aantal dagdelen in de week kunnen
spelen en leren. We werken samen met het kleuteronderwijs zodat je kindje goed voorbereid naar de
basisschool kan gaan.

Je peuter komt in een kleine groep van max. 8 kinderen, waar een gediplomeerde pedagogisch
medewerkster je kind begeleidt en verzorgt. Onze peutergroep is onderdeel van stichting
kinderopvang West Friesland/Skik en wij werken volgens een pedagogisch beleidsplan. We zorgen
voor een vast ritme, dit geeft stabiliteit en een veilig gevoel. Meestal gaan peuters twee vaste
dagdelen in de week naar de peuterspeelzaal. Je kindje ziet dan dus steeds dezelfde kinderen, de kans
is groot dat dit zijn toekomstige klasgenootjes op de basisschool zijn.  De Warskippers is geopend op
dinsdag en donderdag van 8.30-12.30 uur. We werken nauw samen met de locatie de Klointjes
(Zuidermeer). Deze locatie is maandag en woensdag geopend van 8.15 – 12.15 uur. Tijdens de
schoolvakanties is er geen peuteropvang.

Je bent altijd van harte welkom om vrijblijvend eens te komen kijken.

De kosten van de peuteropvang is afhankelijk van je gezamenlijk inkomen. Als beide ouders werken
ontvang je een bijdrage vanuit de overheid. Als een van de ouders niet werkt of studeert dan verzorgt
de gemeente een deel van de kosten en betaal je een eigen bijdrage.
                                                                                                                                                                    Op dit
moment zijn er zorgen om de bezetting van de peutergroep. We merken dat nieuwe aanmeldingen
achterblijven en we willen deze locatie graag laten voortbestaan. Om die reden laten we nu tijdelijk
plaatsing voor 1 dagdeel toe om de opvang te kunnen blijven realiseren. Nieuwe ouders kunnen zich
bij de klantenservice inschrijven voor 1 ochtend opvang op de peutergroep.                 De
klantenservice is bereikbaar via: 0229-248770 of info@kinderopvangwestfriesland.nl

Meer informatie vind je ook op onze website: Home - Stichting Kinderopvang West-Friesland
(kinderopvangwestfriesland.nl)
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