’s-Gravenzande, 26 augustus 2019
PEUTERCARROUSEL GENERATIETUIN locatie Spinel 2
Periode: dinsdag 10, 17 en 24 september
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, van grut naar GROOT (ontmoeting van peuters en bewoners van De Kreek in de
kinderboerderij), de generatietuin (samen met vrijwilligers ‘werken’ peuters in de moestui n 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.
Op dinsdag gaan de kinderen en pedagogisch medewerkers van de groep naar verzorgingstehuis
‘De Kreek’. Samen met de bewoners van de Kreek bekijken de peuters wat er groeit en bloeit in
de tuin. En dat is heel veel! Maar dat is niet het enige. In het kasje van de Kreek zijn er
activiteiten met bewoners. Zowel de kinderen als de bewoners genieten van het onderlinge
contact. De activiteitenbegeleider van de Kreek en pedagogisch medewerker Jet van den Bos van
Okidoki zorgen samen voor het programma. De limonade en de koffie staan dan al klaar!
Heeft u liever niet dat uw kind meegaat, geef dit dan door aan de pedagogisch medewerkers.
Vervoer: De kinderen wandelen of gaan met bolderkarren. Betreft het een locatie waarvan de kinderen
worden vervoerd met het Okidoki-busje, dan hebben we de leeftijdsgrens gesteld op 3.5 jaar. Dit omdat
wettelijk bepaald is onder welke condities wij structureel kinderen mogen vervoeren. Stoelverhogers en
gordels zijn aanwezig. 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,
Sarine de Winter
Leidinggevende
swinter@okidoki-kdv.nl

