
Wat groeien ze toch hard.  Uw kindje is  alweer
een peuter en voor je  het weet is  de
kleuterti jd aangebroken.  Dit  betekent dat de
basisschoolperiode in z icht komt,  een hele
nieuwe fase.  Spannend!  Voor uw kind maar
zeker ook voor ouders.

Van een peuter naar een kleuter
Op zowel l ichameli jk  als  verstandeli jk  en
sociaal-emotioneel  gebied verandert er  veel .
En het ene kind is  het andere niet.  Zo zal  het
bi j  de één de l ichameli jke ontwikkel ing sneller
gaan,  en bi j  de ander de sociaal-emotionele
ontwikkel ing.

HOERA!
NAAR DE BASISSCHOOL TIPS VOOR OUDERS

MET ONZE ACTIVITEITEN IN DE 3+ GROEP GAAT

UW KIND GOED VOORBEREID NAAR DE

BASISSCHOOL. UITERAARD DOEN WE DIT

SAMEN MET U ALS OUDER. HIERONDER EEN

AANTAL TIPS:

• DE SCHOOL MOET EEN VERTROUWDE PLEK

WORDEN VOOR KIND EN OUDER. MAAK HET

DAAROM NIET TE SPANNEND.

• VOORDAT UW KIND NAAR SCHOOL GAAT,

KUNT EEN KEER DE ROUTE NAAR SCHOOL

LOPEN OF FIETSEN EN DE SCHOOL LATEN ZIEN.

• VRAAG NAAR EEN RONDLEIDING OP SCHOOL,

SAMEN MET UW KIND.

• GAAT UW KIND NA SCHOOLTIJD NAAR DE

BSO? KIES VOOR DE BESTAANDE VEILIGE

OMGEVING: DE ONDERBOUW VAN ONZE BSO

IS OP DEZELFDE LOCATIE ALS DE PEUTERKLAS

EN 3+ GROEP.

Zo kan de ene peuter nog nauweli jks  praten
en de ander al  heel  goed.  De één moet nog
geholpen worden met aankleden,  het andere
kind doet dit  al  zelf .  Volkomen normaal .  Want
ieder kind is  uniek.

Met de 3+ groep biedt kinderopvang De Harleki jn
kinderen een nog betere voorbereiding op en
doorstroom naar de basisschool.  In  deze groep
gaan we aan de slag met zelfredzaamheid zoals:
zelf  aan-  en uitkleden,  veters str ikken,  jassen op
een ‘volwassen manier’  aantrekken,  zelfstandig
fruit  eten,  drinken en zelf  opdrachtjes uitvoeren.
 

De f i jne motoriek
Er is  bi j  uw kind een f l inke ontwikkel ing te zien
als  het gaat om de f i jne motoriek.  Zo zal  een
peuter een potlood met de hele vuist
vasthouden,  een kleuter leert  de pengreep.  Of
bi jvoorbeeld het leren eten met mes en vork,  het
sni jden van voedsel  en het gebruiken van een
schaar. . .  Al lemaal  uitdagende activiteiten die een
kleuter leert,  ook in onze 3+ groep.
Ook het z ien,  horen,  ruiken,  proeven en voelen
ontwikkelen zich.  Een kleuter neemt dus steeds
meer detai ls  waar en hier  spelen we in onze
groep ook op in.

Taalontwikkel ing
Uw kind leert  en kent steeds meer woorden.  Ook
zullen steeds meer letters goed worden
uitgesproken.  In onze 3+ groep gaan we hier  
intensief  mee aan de slag.  Door voor te lezen,
geen babytaal  meer te gebruiken en taalgrapjes
en r i jmwoorden te ontdekken,  helpen we de
kinderen om de verstandeli jke ontwikkel ing
verder te laten groeien en ze voor te bereiden op
de stap naar de basisschool.

Sociaal-emotionele ontwikkel ing
Peuters en kleuters spelen anders.  Zo spelen
peuters nog vooral  naast elkaar,  op zichzelf
gericht.  Kleuters zul len steeds meer samen gaan
spelen,  gaan vriendjes maken. . . .  In  de 3+ groep
zullen we meer in gezamenli jk  spel  en in groepjes
werken.  In het algemeen zi jn kinderen met
peuterspeelzaal-  of  crèche-ervaring wat verder in
hun sociale ontwikkel ing.  Als  kinderen
bi jvoorbeeld nog nooit  eerder met
leefti jdgenootjes hebben gespeeld,  zal  het in het
begin meer moeite hebben om contact te leggen.

Extra informatie 3+ groep
De 3+ groep start vanaf januari 2017 en is voor

alle kinderen vanaf 3 jaar. In eerste instantie
kunnen de kinderen op woensdag- en

vrijdagmiddag terecht op onze 3+ groep. De
tijden zijn van 13.00 tot 15.45 uur. Het tarief is

gelijk aan de tarieven van de peutergroep. 

Goed voorbereid naar school

Via de mail info@kdvdeharlekijn.nl kunt u uw
kind aanmelden voor onze 3+ groep. Graag eerst
een gesprek met ons? Neem contact met ons op
via bovengenoemd mailadres of via 0343-452911

De Harlekijn start met
een 3+ groep!


