BEGIN PERSBERICHT
De peuterspeelgroep; goed voor de ontwikkeling van kinderen
Op de peuterspeelgroep van Yes! Kinderopvang spelen kinderen van 2 tot 4 jaar in een
uitnodigende, veelzijdige, vertrouwde en veilige omgeving. De peuterspeelgroep is erop gericht
om kinderen spelenderwijs te stimuleren in hun ontwikkeling en alvast voor te bereiden op de
de basisschool. Met de Puk-methode stimuleren de deskundige medewerkers de peuters in hun
ontwikkeling. Dit doen ze samen met de knuffel Puk. Puk is echt een vriendje van de kinderen.
Hij komt zelfs weleens bij ze logeren. De kinderen vinden dit helemaal geweldig!
Puk thema ‘Hatsjoe’
Locatiemanager Yvonne de Snoo: ‘Puk hoort er echt bij op de groep en we gebruiken hem
regelmatig tijdens de Puk thema’s. Momenteel zijn we bezig met het Puk thema ‘Hatsjoe’ en
mochten de kinderen verven met rode verf. Puk heeft namelijk waterpokken. En dit gingen de
kinderen naverven met hun vingers en het bleef niet alleen bij het papier... de kinderen hadden
zelf ook ineens waterpokken. Op deze manier wordt hun fijne motoriek en creativiteit
ontwikkeld en kunnen de kinderen met de materialen experimenteren. Kinderen gebruiken hun
zintuigen, dus lekker voelen en kliederen met hun handjes. De zintuigen worden actief
gestimuleerd, tevens worden de kinderen geprikkeld om hun fantasie te gebruiken en te
ontwikkelen. Dit alles gebeurt spelenderwijs, waardoor kinderen zich op een leuke en
ontspannen manier ontwikkelen.’
Basisschool
Geleidelijk aan maken de kinderen op de peuterspeelgroep kennis met het basisschoolleven. De
peuterspeelgroepen van Yes! Kinderopvang in Ridderkerk zitten allemaal in een basisschool.
Hierdoor kennen de kinderen het gebouw en de onderbouwleerkrachten al als ze op vierjarige
leeftijd naar school gaan. De overgang is dan een stuk kleiner. De meeste peuterspeelgroepen
zijn ook onderdeel van Kindcentrum Nova. Daar werken Yes! Kinderopvang en het onderwijs
intensief met elkaar samen op pedagogisch en praktisch gebied.
Meer informatie
Yes! Kinderopvang heeft op zeven locaties in Ridderkerk een peuterspeelgroep. Op de Gerard
Alewijnszstraat 1 en op de Grevelingenhof 1 is in ieder geval nog plek voor nieuwe peuters.
Ouders kunnen gebruikmaken van kinderopvangtoeslag of van een subsidieplaats. Inschrijven is
gratis. Kijk voor meer informatie op www.yeskinderopvang.nl of bel 078 – 612 13 30.
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