Informatieboekje
CONTACTGEGEVENS
Adres:
Grevengoedlaan 109
7009 DZ Doetinchem
Telefoonnummer:
0642854972
(bereikbaar op dinsdag- en donderdagochtend)

WELKOM
Hartelijk welkom bij Peuteropvang Wirrewar!
Leuk dat jullie gekozen hebben voor onze

Mailadres:

gezellig en leuke peuteropvang!

info@wirrewar.nl
Mailadres bestuur:

Dit boekje bevat de praktische informatie voor

r.wassink@wirrewar.nl

als uw kind bij Wirrewar start of om er later
nog eens bij te pakken.

Mailadres medewerkers:
gaby@wirrewar.nl, gerlinda@wirrewar.nl,
joline@wirrewar.nl, magdaleen@wirrewar.nl

INFORMATIE

tassen mag u met uw kind aan de kapstok hangen en

De informatie in dit document bespreken

het fruit in de bak doen. Het halen van uw kind mag

wij met u tijdens het intakegesprek. Na het

via buiten. Wij spelen dan op het plein (grenzend aan

intakegesprek mailt de medewerker u de

ons lokaal).

volgende documenten:
-Pedagogisch beleidsplan

PROGRAMMA

-Veiligheids- en Gezondheidsbeleid

Wij hanteren een globaal programma voor de

-Interne Klachtreglement

ochtenden.

-Privacy en informatiebeveiligingsbeleid

08.30 Inloop (spelen)

-Protocol Media

08.45 Spelen in de hoeken
09.10 Opruimen

MENTOR

09.15 Kring (bijbelverhaal, zingen, bidden)

Bij de start geeft de pedagogisch

09.45 Naar de wc

medewerker aan wie de mentor van uw kind

10.00 Buiten spelen

is.

10.30 Naar binnen
10.35 Fruit eten

BESTUUR

10.50 Naar de wc

Peuteropvang Wirrewar is opgestart vanuit

11.00 Spelen in de hoeken of activiteit

een stichting. Dorissa Ebbers-Poppe,

11.30 Kring

Gerbert Hanskamp, Rutger Wassink en

11.35 Buiten spelen

Mylene Wiltink-Hendriksen zijn de

12.00 Einde ochtend

bestuursleden. Zij zijn te bereiken via het
mailadres: r.wassink@wirrewar.nl.

In de kring zingen we standaard het hallo-liedje, lees
je Bijbel en het onze Vader.

MEDEWERKERS
Gaby, Gerlinda, Joline en Magdaleen zijn de

WENNEN

pedagogisch medewerkers van

Het kan voor een kind fijn om te wennen als het net

Peuteropvang Wirrewar. Wij zijn erg

start bij Wirrewar. Afhankelijk van de behoefte van

enthousiast om met uw kind te werken op

uw kind en uw inschatting overleggen we hoe lang en

de peuteropvang. Gaby en Magdaleen

hoe vaak nodig is om te komen wennen. Wij gaan

vervullen ook de functie van pedagogische

meestal uit van één wenmoment.

beleidsmedewerker en -coach.
ETEN EN DRINKEN
HAAL- EN BRENGTIJDEN

Bij peuteropvang Wirrewar vinden we het belangrijk

De kinderen worden gebracht tussen 8.30 en

om de gezondheid van de kinderen te bevorderen.

8.45 en opgehaald tussen 11.45 en 12.00.

Daarom eten de kinderen bij ons fruit en/of groenten

Bij het intakegesprek heeft u aangegeven

en drinken ze water. De kinderen mogen fruit en/of

wie het kind ophaalt. Als u hier vanaf wil

groenten van thuis meenemen. Wij kunnen dit

wijken, horen wij het graag. Het brengen

eventueel schillen en snijden. De kinderen krijgen van

van uw kind mag via binnen. De jassen en

ons een open beker (en een rietje) met water
aangeboden.

LUIERS

FEESTJE!

De kinderen mogen zelf luiers meenemen. Er

Wij houden wel van feestjes! Bij een verjaardag of

kan eventueel een voorraadje hun mandje

een afscheid maken we muziek en zingen we liedjes.

gelegd worden. Luierbroekjes mogen

Graag stemmen van te voren even af voor datum en

meegegeven worden als het kind bijna

tijd. De ouder(s) mag/mogen bij het feestje aanwezig

zindelijk is. Als het kind niet zindelijk is dan

zijn. Bij een feestje mag er getrakteerd worden! Dit

graag luiers meegeven. Dit in verband met

mag een kleine en gezonde traktatie zijn.

het aan- en uitkleden wat veel tijd kost.
KNUTSELWERKJES
KLEDING

Bij Wirrewar krijgt uw kind niet zo vaak een

Op de peuteropvang spelen en ontdekken we.

knutselwerkje mee. Bij ons is knutselen geen

Spelen doen we graag in kleding die lekker zit

standaard programmaonderdeel. Dit komt doordat

en die vooral vies mag worden. Laarzen zijn

wij werken met Startblokken. Bij Startblokken neemt

voor sommige kinderen fijn om mee te nemen

spel de belangrijkste plaats in. Omdat bij spel allerlei

of te dragen. Uw kind mag een setje

ontwikkelingsgebieden worden aangesproken. Wij

reservekleding meenemen, die wij in het

zijn dus vooral bezig om door middel van spel de

mandje bewaren. Een paar extra

kinderen dingen te leren.

onderbroeken kan handig zijn als het kind

Als wij knutselen zijn dat vrije opdrachten, zoals

zindelijk aan het worden is.

tekenen of verven op een leeg en groot vel papier. Of
knippen en plakken waarbij we de kinderen vooral

EIGENDOMMEN

laten ervaren.

Wilt u de naam van uw kind op bakjes, los

We hebben besloten om voor moeder- en vaderdag

fruit en in laarzen, tassen en jassen zetten?

en voor verjaardagen van vaders en moeders niet te

Sommige kinderen kun al heel goed aangeven

knutselen of te kleuren.

wat hun eigendom is, maar nog niet iedereen
kan dat. Het is handig als de naam er dan op

IDENTITEIT

staat.

Peuteropvang Wirrewar is een christelijke

Knuffels of speelgoed kunnen het kind soms

peuteropvang. De christelijke visie is ook terug te

helpen om zich veilig te voelen. Omdat het

zien in de waarden en normen. De kinderen horen

ook snel kwijt kan raken willen we vragen of

elke dag een verhaal uit de Bijbel, zingen liederen en

u de eigendommen van uzelf of uw kind

bidden samen. De bijbelkring neemt een belangrijke

zoveel mogelijk thuis wilt laten of wilt

plaats in op de ochtend. Het is heel fijn om met

merken.

elkaar te zingen. Bij het vertellen van de
bijbelverhalen gebruiken we materialen, zodat het

FOTO

verhaal zowel auditief als visueel binnenkomt.

Als uw kind start bij Wirrewar maken wij van

Hierdoor onthouden en begrijpen de kinderen het

hem of haar een foto en lamineren deze. We

beter.

gebruiken de foto's onder andere voor het

Vanwege de reformatorische achtergrond

werken in kleine groepjes en in de hoeken.

conformeren we ons aan de regels van basisschool
‘de Wijngaard’.

RAPPORTAGE EN OUDERGESPREKKEN

NIEUWSBRIEF

Wij maken gebruik van

Bij elke nieuw thema zenden wij u een nieuwsbrief

ontwikkelingsvolgmodel: Kijk!. Hiermee

met informatie over het nieuwe thema waarover we

kunnen de pedagogisch medewerkers hun

werken. Daarnaast gebruiken wij de nieuwsbrief om u

objectieve observaties vastleggen en de groei

op de hoogte te stellen van belangrijke veranderingen

in de ontwikkeling van de kinderen volgen.

die wij doen of die de wet- en regelgeving ons

Wij vinden het belangrijk dat u als ouder op

voorschrijft.

de hoogte bent van de ontwikkeling van uw
kind op de peuteropvang. De verslagen die

VAKANTIE

worden geschreven door de mentor van uw

De peuteropvang is 40 weken per jaar open. Wij zijn

kind kunt u om het half jaar verwachten. Dit

gesloten tijdens feestdagen en in de volgende

zal voor de voorjaarsvakantie zijn en voor de

vakanties in 2021-2022:

zomervakantie. Eén keer in het jaar zullen wij

-Voorjaarsvakantie van 28-2 t/m 4-3

in gesprek gaan met u rondom de

-Meivakantie 15-4 t/m 6-5

ontwikkeling van uw kind op de opvang. Dit

-Zomervakantie 9-7 t/m 21-8

zal een aantal weken voor de zomervakantie

Op de studiedagen van basisschool ‘de Wijngaard’ is

zijn wat samenvalt met het verslag. Wilt u

Peuteropvang Wirrewar geopend.

rond de voorjaarsvakantie na het ontvangen
van het verslag ook een gesprek, dan mag u

JEUGD- EN GEZINSWERKER

daarvoor altijd contact met ons opnemen.

Willemijn Markhorst is betrokken als jeugd- en
gezinswerker (Buurtplein Doetinchem) bij Wirrewar.

Wij verzorgen een warme overdracht met de

Zij is het aanspreekpunt en ondersteunt ouders en

basisschool waar uw kind heen gaat, mits u

kinderen die vragen hebben op alle leefgebieden.

toestemming gegeven hebt.

Daarnaast kan zij samen met ouders en kinderen
kijken welke zorg/hulp eventueel nodig is als er

CONTACT

sprake is van een vraag die specialistisch is. Iedere

Wij stellen u graag op de hoogte van wat uw

maand is er een fijne bijeenkomst op de Wijngaard

kind op de opvang doet. Wij doen dit iedere

met moeders (vaders zijn welkom). Daarin bespreken

peuteropvangochtend door middel van een

we met elkaar vragen rondom het gezin. Daarin

groepsbericht via de mail, met eventueel

kunnen we vooral leren van elkaar.

foto’s. Verder houden wij u graag mondeling

Voel u niet bezwaard contact met mij op te nemen als

of digitaal op de hoogte van de ontwikkeling

u vragen hebt over de ontwikkeling van uw kind(eren)

van uw kind. Wij zijn altijd bereid om met u in

of ontwikkelingen binnen uw gezin. ( 0651549162 -

gesprek te gaan rondom uw kind, maar ook

w.markhorst@buurtplein.nl).

over organisatorische aspecten. Neem hierin
gerust het initiatief.

OUDERCOMMISSIE

MENTOR

Wirrewar heeft een oudercommissie. Willemijn

Ieder kind heeft een mentor. Bij het intakegesprek

de Jong zit in de oudercommissie. Het belang

wordt u op de hoogte gesteld wie de mentor van uw

van de oudercommissie is het mee kunnen

kind is. De mentor zorgt voor de verslaglegging en is

praten en denken over onze peuteropvang. De

het eerste aanspreekpunt bij bijzonderheden of

oudercommissie kan altijd aangesproken

vragen. De mentor van uw kind verzorgt ook het

worden als er vragen, tips, ideetjes of andere

intakegesprek.

bijzonderheden zijn zodat zij dit tijdens een
van de vergaderingen kunnen bespreken.

AVG

Tel. nr. Willemijn: 06-10311711

De privacy van de kinderen vinden bij van groot

Peuteropvang Wirrewar wil graag

belang. Wij volgen het privacy- en informatiebeleid

samenwerken met de oudercommissie.

van dhr. J. Jongeneel. Bij de aanmelding van uw kind

Het is fijn als de oudercommissie in ieder geval

heeft u aangegeven op welke manier u wilt dat wij

twee leden heeft. Wilt u deelnemen aan de

omgaan met de privacy op social media, de website

oudercommissie of wilt u meer informatie?

en gegevens die wij al dan niet delen met derden. Een

Neem contact op met Willemijn de Jong.

jaar na aanmelding vragen wij u opnieuw de
toestemming. Wij verwachten dat u zich houdt aan

BELEID

de richtlijnen rondom AVG die op onze opvang

Er zijn diverse beleidsdocumenten die voor u

gelden. De richtlijnen staan beschreven in een bijlage

als ouder belangrijk en interessant zijn om

die wij u toezenden bij de start.

door te nemen. In het pedagogisch beleidsplan
leest u over de visie, missie en de werkwijze
van peuteropvang Wirrewar. In het
Veiligheids- en gezondheidsbeleid vindt u
informatie hoe wij risico’s beperken en om
leren gaan met risico’s en hoe wij de veiligheid
en gezondheid van de kinderen bevorderen.
Deze documenten zenden wij u per mail toe.
Mocht u opmerkingen of vragen hebben naar
aanleiding van deze document, dan mag u
contact met ons opnemen.
KLACHTEN
Mocht u erg niet tevreden over zijn, dan staat
de deur altijd open om samen naar een
oplossing te zoeken. Voor klachten willen wij u
ook wijzen op het Intern Klachtreglement.
Wirrewar is aangesloten bij de
Geschillencommissie voor de Kinderopvang.

