Sinds oktober 2010 is er bij de Tamarschool een voorschool/peuterspeelzaal. Voor de naam Tamarinde is
heel bewust gekozen. Hij lijkt niet alleen op de naam Tamar, maar beide namen zijn ook bomen die altijd
vrucht dragen.

Visie
Net als op de Tamarschool werkt de peuterspeelzaal volgens een
evangelische visie. Op onze peuterspeelzaal wordt gewerkt en geleefd
vanuit de persoonlijke relatie van de leidsters met Jezus Christus. Wij
proberen de kinderen voor te gaan en te begeleiden naar een levenswijze
gebaseerd op een relatie met God. Hierbij willen we als rode draad in ons
onderwijs gebruik maken van de Bijbel als Gods Woord en deze toepassen
in ons dagelijkse omgang met de peuters.
Dit houdt onder andere in dat we:
- iedere dag beginnen en eindigen met gebed
- verhalen vertellen en (voor)lezen uit de Bijbel
- christelijke normen en waarden bijbrengen

Voorschoolse educatie
De voorschool is er voor kinderen van 2½ tot 4 jaar. Samen met de kleutergroepen van de basisschool vormt
de peuterspeelzaal de Voorschool. Binnen de voorschool wordt er samengewerkt. In de methodes die
gebruikt worden zit hierdoor een doorgaande lijn. De peuters gaan vier dagdelen naar de peuterspeelzaal.
De leidsters werken spelenderwijs met de peuters, o.a. aan de ontwikkeling van taal. Dit wordt gedaan met
de methode “Puk & Ko”. Deze methode is speciaal ontwikkeld voor peuters en kleuters. Samen met de pop
Puk gaan de peuters op ontdekking, leren ze sociale en motorische vaardigheden en hun zelfredzaamheid
wordt bevorderd. De methode werkt met thema's die afgestemd zijn op de belevingswereld van peuters.
Uiteraard is er ook voldoende gelegenheid voor de peuters om vrij te spelen. Als de kinderen 4 jaar zijn, gaan
ze naar groep 1 van de basisschool. Doordat er gewerkt wordt met aansluitende methodes is de overgang
naar de basisschool minder groot als kinderen eerst naar de peuterspeelzaal zijn geweest. Ook draaien de
kinderen op de peuterspeelzaal al een beetje in het schoolritme mee.

Inschrijving
De kinderen mogen naar de peuterspeelzaal komen als ze 2½ jaar oud zijn, ze mogen echter al eerder
ingeschreven worden. Om verzekerd te zijn van een plek op de peuterspeelzaal raden we u aan uw kind tijdig
in te schrijven voor peuterspeelzaal Tamarinde.
Als u uw kind wilt inschrijven voor de Tamarschool, moet u dit apart doen via het inschrijfformulier van de
Tamarschool. U kunt hiernaar vragen bij de administratie op de Tamarschool.

Kosten
De Voorschool wordt door de gemeente Den Haag gesubsidieerd. U hoeft daarom maar een kleine bijdrage
per maand te betalen. Voor vier dagdelen betaalt u € 20,- per maand. Wanneer u een Ooievaarspas heeft,
hoeft u niets te betalen. Het rekeningnummer staat in onze nieuwsbrief.

Schooltijden
De voorschool/peuterspeelzaal heeft twee groepen, de Hummels en de Krummels. Beide groepen gaan vier
dagdelen naar school, namelijk twee ochtenden en twee middagen.
De tijden voor de Krummels zijn:
Maandagochtend
van 08.30 tot 11.30 uur
Dinsdagochtend
van 08.30 tot 11.30 uur
Donderdagmiddag
van 13.00 tot 15.00 uur
Vrijdagmiddag
van 13.00 tot 15.00 uur
De tijden voor de Hummels zijn:
Maandagmiddag
van 13.00 tot 15.00 uur
Dinsdagmiddag
van 13.00 tot 15.00 uur
Donderdagochtend
van 08.30 tot 11.30 uur
Vrijdagochtend
van 08.30 tot 11.30 uur

Verjaardagtraktatie
Wij vinden het leuk als de jarige in de groep trakteert. Omdat we een gezonde peuterspeelzaal zijn, vragen
we u om een gezonde traktatie uit te delen. Dus geen snoep, chips of chocolade. Leuke ideeën vindt u op
http://www.gezondtrakteren.nl. Bij vragen kunt u altijd één van de juffen benaderen.

Afmelden
Als uw kind een keer niet naar de peuterspeelzaal kan komen, dan horen we dat graag van u. We zijn in de
klas te bereiken op het volgende telefoonnummer: 06- 20461752. U kunt het best bellen tussen 8.00 en
8.30 uur en tussen 11.45 en 13.00 uur. Als wij niet opnemen, kunt u een voicemailbericht inspreken of een
sms versturen. Daarnaast zijn wij altijd te bereiken op het nummer van de Tamarschool: 070-3099066.

Wat moet er in de tas mee naar school?
-

Een extra setje kleren
(broek/rok/maillot/sokken/ondergoed).
Als uw kind nog niet zindelijk is: minimaal twee
pampers/luierbroekjes, billendoekjes.
’s Ochtends: een stuk fruit, een pakje/flesje drinken,
evt. een boterham.
’s Middags: een pakje/flesje drinken.

Wat te doen als uw kind ziek is?
Is uw kind koortsig of heeft het een kinderziekte zoals de waterpokken? Meld het altijd bij één van de juffen.
Zij kunnen beoordelen of uw kind mag komen of niet. Speciaal hiervoor hebben wij een protocol: ‘huisregels
bij zieke kinderen’. U mag deze inzien.

