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Dit is ons kinderdagverblijf:
Guppies
Kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
Baby’s, dreumesen en grote peuters bij elkaar.

Een dagje bij het kinderdagverblijf:
Een nieuwe dag, “ik ben er ook bij!”

In de gang leg ik mijn jas en tas in de kast.
Ik heb mijn eigen plank. Hier bewaar ik mijn
spulletjes voor de dag, maar ook die mooie
tekening die ik ga maken voor mama.

Mijn baby zusje slaapt overdag.
Zij heeft een eigen bakje voor al
haar slaapspullen. Speen, reserve kleding,
slaapzak en haar lievelingsknuffel.

In het lokaal van de Guppies staat de juf al op ons te wachten.
Ik vertel haar dat ik heel goed heb geslapen vannacht.
Papa vertelt de juf nog iets over de tandjes van mijn zusje,
maar daar ga ik niet op wachten hoor!
Ik ga lekker spelen. Papa krijgt nog snel een kus en knuffel
voordat hij gaat werken, waarna ik snel verder ga met
mijn duplo dierentuin.

Dag indeling:
Vandaag wordt weer een gezellige dag.
Aan de kaartjes bij de tafel kan ik zien wat we allemaal gaan
doen vandaag:

Bij voldoende juffen ga ik met alle andere driejarigen op
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag een half
uurtje spelen bij de kleuters in de klas. De jongere
kinderen blijven dan spelen bij de Guppies.

Op het kinderdagverblijf doen we veel dingen hetzelfde als op de grote
basisschool. We hebben dezelfde thema’s. We spelen vaak samen buiten. En
wanneer er een voorstelling of themaopening bij de kleuters is, mogen wij
altijd komen kijken!

Voor het fruit eten zingen we leuke liedjes. De juf leest
ook vaak een boekje voor of we doen een leuk spelletje.
“De plantjes krijgen water, de visjes krijgen voer.
De kinderen krijgen lekker fruit.
Dan worden ze STERK en STOER!”

WC en verschoon moment:
Wat ruik ik toch? He bah.
Mijn zusje heeft een vieze luier!
Gelukkig wordt zij snel door
de juf verschoont.

Nu ik er over nadenk moet ik eigenlijk ook hoog nodig een
plas. Daar heb ik gelukkig geen luier voor nodig,
want ik kan al zelf naar de wc.

Tijd voor het kiesbord:
Alle kinderen die twee jaar zijn of ouder mogen
meedoen met het kiesbord. De juf kiest hiervoor 3
activiteiten waaruit we mogen kiezen. De wekker
wordt op 10 minuten gezet. We leren op deze manier
om langere tijd met één activiteit bezig te zijn, want
na de bel mogen we pas iets anders gaan doen.
Wanneer ik kies voor spelen met de duplo vind ik dit
helemaal niet erg. Dat wil ik zelfs wel een UUR doen.

Maar wanneer ik een
knutselwerkje moet doen,
vind ik 10 minuten vaak best
wel lang.

Buiten spelen:

“Slofjes uit, laarsjes aan
Dasje om, jasje aan
Knoopjes dicht, goed gedaan
Mutsje op en wantjes aan”

Boterham eten:
Heb ik eigenlijk al verteld dat ik 3 jaar ben?
Dat is best belangrijk om te weten. Dat betekend
namelijk dat ik al helemaal zelf mijn boterhammen
mag smeren. Eerst boter. Dan beleg. Boterham
dubbelvouwen. Boterham doorsnijden….
Hè, wat is die kort toch lastig.
“Juf wil je me toch even helpen?”

Smakelijk eten, smakelijk drinken.
Hap, hap, hap. Slok, slok, slok.
Dat zal lekker smaken, dat zal lekker smaken.
Eet maar op en drink maar op.
Eet smakelijk allemaal!

Slapen:
Wat is er toch met mijn zusje aan de hand?
Ze wrijft in haar oogjes, gaapt en begint zelfs een
beetje te huilen. Heeft ze zich pijn gedaan? O,
gelukkig, dat is niet zo. Ze is alleen een beetje moe.
De juf verschoont haar en trekt haar slaapzak aan.
Na nog een dikke knuffel wordt mijn zusje in haar
bedje gelegd. In de slaapkamer zijn 4 stapelbedden,
met in totaal 8 bedjes. Met de babyfoon kunnen de
juffen, alle slapende kinderen horen en zien.

Spelen bij de Guppies:

Na een fijne ochtend, ga ik verder met spelen.
Wat zal ik gaan doen? Met de auto’s, spelen in het
keukentje, een leuke puzzel maken?
Weet je wat, ik ga eerst een mooie
tekening voor mama maken.
Daar wordt ze vast heel blij van!

Naar huis:
De dag is voorbij. En wie staan daar bij de deur? Papa en
mama! Ik geef ze gauw een dikke knuffel en mama laat ik
meteen mijn mooie tekening zien. Ze is er heel blij mee.
De juf vertelt hoe de dag verlopen is en dat mijn zusje
goed geslapen heeft. Ik pak mijn jas alvast. De juf krijgt
nog een knuffel en een high five.

Tot de volgende keer!

Kom jij ook gauw een keertje spelen?

Nieuwsgierig geworden?
Neem dan gerust contact op met onze locatie.

ikOOK! Oirschot
T:040-3333801

E: oirschot@ik-ook.nu
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Tot ziens
Asja, Karin, Manon, Loes, Jessica, Anne,
Jolanda en Eveliene

