’s-Gravenzande, januari 2019
PEUTERCARROUSEL MINIJUTTERS, locatie van der Kest Wittensstraat, groep Pippi Langkous
Periode: dinsdag 5, 12 en 19 februari 2019

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Af en toe een extra aanbod geeft een kind weer nieuwe ervaringen. Deze nieuwe ervaringen
bieden wij in de vorm van een carrousel. De activiteiten rouleren langs alle locaties. Telkens is
een andere groep peuters aan de beurt om mee te doen.
In de peutercarrousel kunnen de volgende activiteiten aan bod komen: peuters en kunst, de
minijutters (met een groepje de natuur verkennen, vanuit onze locatie de Strandjutters of in het
(prinsen)bos, e.d.), van grut naar GROOT (ontmoeting van peuters en bewoners van De Kreek in
de kinderboerderij), de generatietuin (samen met vrijwilligers ‘werken’ peuters in de moestuin bij
De Kreek), yoga, dans, beweegkriebels, theater, zang en muziek.
Bij de minijutters, van grut naar GROOT en de generatietuin gaan de kinderen op stap. Altijd is
een eigen medewerker van de groep erbij om te zorgen dat de kinderen zich veilig voelen.
De komende periode is voor de groep van uw kind de natuurgroep ‘Mini-jutters’ aan de beurt.
Op dinsdag gaat Petra samen met de vaste medewerker van de groep van 9.15 tot 11.30 op stap.
Dit kan zijn in de omgeving van de locatie, naar het prinsenbos, het bos of naar onze
strandlocatie De Strandjutters, gelegen op vakantiepark Vlugtenburg aan zee. Van daaruit
trekken we met de peuters de natuur in, bv. op het park, in de duinen of op het strand.
De kinderen worden vervoerd met het Okidoki-busje. Stoelverhogers en gordels zijn aanwezig.
Wilt u liever dat uw kind in een autostoeltje zit dan kunt u deze afgeven op de groep. Zorgt u
voor passende kleding met het oog op het weer van de dag of het seizoen.
Heeft u liever niet dat uw kind meegaat, geef dit dan door aan de pedagogisch medewerkers.
We hopen op gezellige en leerzame ochtenden voor de kinderen.
Wanneer u vragen heeft, kunt u altijd bij mij terecht.

Met vriendelijke groet,
Rebecca van Staalduinen
Leidinggevende
rstaalduinen@okidoki-kdv.nl

