Nieuws
In 2017 heeft een aantal medewerkers van kindercentrum Vrolijke Kindertuin de training Taal en
Interactievaardigheden Kinderopvang (TINK) in acht bijeenkomsten gevolgd. Deze training is
speciaal bedoeld voor pedagogisch medewerkers. Met deze training leren de pedagogisch
medewerkers hun interactievaardigheden naar jonge kinderen verbeteren en toepassen. Hun eigen
taalvaardigheid wordt hierdoor ook verbeterd.
Wat houdt deze training in?
De TINK-training behandelt zes interactievaardigheden: sensitieve responsiviteit, respect voor
autonomie van het kind, structureren en grenzen stellen, praten en uitleggen,
ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van positieve interactie tussen kinderen. Ook komen
vaardigheden als zelfreflectie, teamreflectie en feedback geven en ontvangen aan bod.
Deze training betreft een praktijktraining. Wat er is geleerd in een bijeenkomst wordt toegepast op het
werk. De pedagogisch medewerkers moesten video-opnames maken die in de volgende bijeenkomst
met elkaar werden besproken. Tijdens de training kregen de pedagogisch medewerkers inzicht in de
kwaliteit van hun interactievaardigheden en hun eigen taalniveau, waardoor zij goed toegerust zijn om
te werken aan taal- en ontwikkelingsstimulering van jonge kinderen.

Thema’s
Kindercentrum Vrolijke Kindertuin werkt met thema’s. Als leidraad voor de thema’s maakt Vrolijke
Kindertuin gebruik van de thema’s van het VVE (Vroeg en Voorschoolse educatie) programma
Uk&Puk. Wij vinden het belangrijk dat kinderen worden gestimuleerd in hun ontwikkeling.
Het programma Uk&Puk richt zich op de stimulering van vier ontwikkelingsgebieden, namelijk: taal,
rekenen, sociaal- emotioneel en motoriek. Deze methode wordt aan kinderen vanaf twee of twee en
een half jaar aangeboden op een speelse manier, ter voorbereiding op de basisschool. Dit hangt af van
de ontwikkeling van het kind. Het doorlopen van het programma op het kinderdagverblijf naar de
basisschool noemt men een doorgaande leerlijn. Dit vormt een stevig fundament voor de gehele
schoolcarrière.
Het doel van een VVE programma is om leerachterstanden in het basisonderwijs te voorkomen. Deze
methode wordt aan alle kinderen aangeboden, niet alleen aan doelgroep kinderen, waarvan de ouders
anderstalig zijn. Met dit programma hopen wij de kinderen op het kinderdagverblijf voor te bereiden
op hun schoolcarriere in het basisonderwijs.
Puk (de pop) doet mee aan alle activiteiten. Soms gaat hij ook op reis met de kinderen. Door met Puk
te werken wordt de mondelinge taalvaardigheid (spreken en luisteren) en de woordenschat vergroot.
Puk beleeft dezelfde avonturen als de kinderen. Wij werken met dagritmekaarten, zodat de kinderen
kunnen zien wat de dagindeling is.
Het programma is opgebouwd uit 11 thema's namelijk:
1. Hatsjoe?
2. Ik en mijn familie ?
3. Wat heb jij aan vandaag?
4. Eet smakelijk! ?
5. Dit ben ik! ?
6. Reuzen en kabouters
7. Regen ?
8. Knuffels ?

9. Oef, wat warm! ?
10. Ik en mijn familie?
11. Ik ben al bijna 4!?
Deze thema's duren ongeveer 6 weken, waarin de kinderen allerlei activiteiten doen op het gebied van
knutselen, taal en rekenen. Ook wordt er voor de kinderen voorgelezen uit een groot boek (knieboek)
met plaatjes, zodat de kinderen ook mee kunnen doen. De kinderen worden tijdens de activiteiten
gevolgd in hun ontwikkeling en dit wordt bijgehouden door de pedagogisch medewerker. De ouders
krijgen tijdens overdracht aan het eind van de dag hier mondeling verslag van. De ouders worden
betrokken bij de thema’s om bijvoorbeeld thuis na te praten over de thema’s met de kinderen of te
voor te lezen over het thema.

Foto’s Activiteiten

Sluitingsdagen 2018
Zondag
1 april
Maandag
2 april
Donderdag 10 mei
Vrijdag
11 mei
Zondag
20 mei
Maandag
21 mei
Woensdag
5 december
Vrijdag
21 december
Maandag 24 december t/m 31 december
Dinsdag
1 januari 2019

1e pasen
2e Pasen
Hemelvaartsdag
Studiedag
1e Pinksterdag
2e Pinksterdag
Sinterklaas
17.00 uur gesloten
Kerstavond
Kerstsluiting
Sluiting

Schoolvakanties en vrije dagen van de Buitenschoolse opvang
Zaterdag 23 december t/m Zondag 7 jan.
Zondag 24 december t/m maandag 1 jan.
Zaterdag 24 februari t/m Zondag 4 maart
Vrijdag
30 maart
Zondag
1 april
Maandag
2 april
Zaterdag
28 april t/m Zondag 13 mei
Donderdag 10 mei
Vrijdag
11 mei
Zondag
20 mei
Maandag
21 mei
Zaterdag 21 juli t/m/ Zondag 2 september
Zaterdag 20 oktober t/m zondag 28 okt.
Woensdag
5 december
Maandag 24 december t/m zondag 6 jan.
Maandag 24 december t/m dinsdag 1 jan.

Kerstvakantie
Gesloten
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag (scholen vrij)
1e pasen
(Gesloten)
e
2 Pasen
(Gesloten)
Meivakantie
Hemelvaartsdag (Gesloten)
Studiedag
(Gesloten)
e
1 Pinksterdag (Gesloten)
2e Pinksterdag (Gesloten)
Zomervakantie
Herfstvakantie
Sinterklaas
17.00 uur gesloten
Kerstvakantie
Gesloten

