Specialistische
Peutergroep Tapir
Specialistische opvang voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar met een (vermoeden van)
achterstand in hun ontwikkeling
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Peutergroep Tapir
Peutergroep Tapir is een uniek plekje binnen de kinderopvang. Een specialistische
peutergroep voor kinderen tussen 2,5 en 4 jaar oud. Bij de kinderen die naar peutergroep
Tapir komen is een vermoeden van achterstand in hun ontwikkeling. Onze specialistische
opvang geeft wat het beste bij hun gedrag en emotionele ontwikkeling past. De kinderen
kunnen hier elke maandag-, dinsdag- en donderdagochtend terecht. In de schoolvakanties
is de peutergroep gesloten en vindt er geen specialistische peuteropvang plaats.

Specialistische opvang die het beste bij het kind past
Peutergroep Tapir werkt met geregistreerde professionals in de jeugdzorg. Ouders kunnen
daarom vertrouwen op jarenlange ervaring en grote deskundigheid rond de opvang en
begeleiding van het jonge kind. We stemmen de benadering en het aanbod geheel op de
kinderen en hun speciale gedrag af, zodat ieder kind zich prettig voelt en graag terugkomt.
Bij de start van uw kind bij de peuteropvang leggen we met u de afspraken over onze
specialistische begeleiding in een zorgovereenkomst vast.

Aandacht en kindvriendelijke omgeving
In onze peutergroep komen maximaal zeven of acht kinderen tegelijkertijd. Omdat het
een specialistische opvang betreft is er sprake van één groep. Onze peutergroep heeft
een eigen groepsruimte als basis. De ruimte van de groep is aangepast aan het aantal
en de leeftijd van de op te vangen kinderen. De speelmogelijkheden binnen en buiten de
groepsruimte zijn groot. Zo is er een gymzaal en een eigen speelplaats.
Er zijn in onze specialistische peutergroep altijd minimaal twee jeugdzorgwerkers
aanwezig. En gezien de begeleidingsvraag van de groep zijn steeds dezelfde
jeugdzorgwerkers aanwezig. Voor het kind zijn er dus altijd vertrouwde gezichten. Naast
de deskundige kindgerichte en positieve benadering, zorgen de jeugdzorgwerkers voor
een veilige en warme omgeving, met een duidelijk ritme en structuur.
Via een contactschriftje houden we ouders/verzorgers op de hoogte over het welbevinden
van het kind. Wij vinden het leuk wanneer we ook af en toe iets vanuit thuis in het schriftje
kunnen lezen.
De spreek- en schrijftaal bij de peutergroep is Nederlands.

Hoe ziet een ochtend in Peutergroep Tapir eruit?
De peutergroep is geopend op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend
van 08.45 tot 11.45 uur. Elke ochtend heeft een vaste indeling, om de kinderen
duidelijkheid en structuur te bieden:
• Binnenkomst/vrijspelen (kiezen uit het speelgoed dat klaar staat)
• Themakring (bijvoorbeeld zomer, herfst, dieren, verkeer).
• Puzzelen
• Fruit & Drinken
• Verschonen/toilet
• Groepsactiviteit
• Vrij spelen (zelf kiezen)
• Buitenspelen

Praktische informatie
•

Kinderen die naar peutergroep Tapir komen nemen het volgende vanuit thuis mee:
luiers en billendoekjes, reservekleding, fruit (geschild) of Liga.

•

Ieder kind heeft in een kast in de groep een eigen lade. Hierin kunt u de luiers en
reservekleding leggen. Wanneer er brieven vanuit de peutergroep voor de ouders zijn,
vindt u deze ook in de lade van uw kind.

•

Speelgoed van thuis meenemen mag. Dit betekent dan dat ook andere kinderen uit de
peutergroep hiermee spelen. Als dit niet kan, of als speelgoed onvoldoende veilig is,
leggen we het speelgoed in de lade van uw kind, tot het einde van de ochtend. We zijn
niet verantwoordelijk als het eigen speelgoed stuk gaat of kwijt raakt.

•

Wanneer een kind medicijnen nodig heeft in de tijd dat het onze peutergroep bezoekt,
maken we hier met u als ouder aparte afspraken over. We informeren u bij de start
van de opvang ook over ons medicatiebeleid.

•

We maken soms foto’s van activiteiten in de peuteropvang. Het kan zijn dat foto’s in
onze groepsruimte worden opgehangen. Indien er opnames zijn voor begeleiding,
onderzoek of publiciteit wordt u expliciet van tevoren om toestemming gevraagd.

•

Wanneer er met de peutergroep een bijzonder uitstapje wordt gemaakt (bijvoorbeeld
naar de kinderboerderij) krijgt u hierover van tevoren bericht.

•

Peutergroep Tapir is een uniek plekje binnen de kinderopvang voor
kinderen tussen 2,5 en 4 jaar oud.
Onze specialistische opvang geeft jonge kinderen met een achterstand
in hun ontwikkeling wat het beste bij hun gedrag en emotionele
ontwikkeling past.
We stemmen de benadering en het aanbod geheel op de kinderen en
hun speciale gedrag af, zodat ieder kind zich prettig voelt en graag
terugkomt.

•

•

Afmelden, ruilen van dag, ophalen
Wanneer u uw kind een dag voor de peutergroep wilt afmelden wegens ziekte of een
andere reden, horen we dat graag voor 9.00 uur. Wij zijn vanaf 08.45 uur te bereiken
op T 024 678 85 38. Wanneer u eerder wilt bellen, kunt u bellen met T 024 678 85 22.
U krijgt dan onze receptioniste aan de telefoon die vervolgens aan ons doorgeeft dat uw
kind die dag niet komt.
Ruilen van dag is ook mogelijk. Het aanvragen gaat via het ‘incidenteel opvangformulier’
dat u bij een van de jeugdzorgwerkers kunt opvragen.
Als iemand anders dan de ouder(s) zelf uw kind komt ophalen, dan willen wij dit van
tevoren weten. We geven uw kind uiteraard niet met onbekenden mee.
Wanneer u in de peutergroep aanwezig bent met brengen en ophalen, heeft u als ouder
zelf de verantwoording voor het gedrag van uw kind.

Informatie en aanmelding
Met vragen over de Specialistische Peutergroep Tapir en over het aanmelden, kunt u
terecht bij ons Entreeteam.
Professionals van wijkteams, (huis)artsen en jeugdbescherming kunnen kinderen
aanmelden. Dit kan via het aanmeldformulier op onze website. Artsen kunnen ook
aanmelden via het verwijzingsprogramma ZorgDomein.
Met de juiste verwijzing zijn er aan de Specialistische Peutergroep Tapir geen kosten
verbonden.

Contact
Peutergroep Tapir
Tapirstraat 2 (let op: ingang aan Rentmeesterlaan!)
6532 AL Nijmegen
Postbus 31270
6503 CG Nijmegen
T 024 678 85 38
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Contact
Volg ons ook op

Telefoon
E-mail
Internet

026 354 33 11 | 024 378 08 06
entreeteam@entrealindenhout.nl
entrealindenhout.nl
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