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Voorstellen
Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy van Zie uit is een voorschoolse voorziening en biedt
peuterspeelzaalwerk voor peuters van 2 tot 4 jaar, dus tot zij naar de basisschool gaan, ongeacht
de levensovertuiging.
Er mogen maximaal 16 peuters op een ochtend komen spelen, er zijn dan 2 pedagogisch
medewerkers aanwezig.
Het doel van de speelzaal is om peuters die via (ongedwongen) spel bezig zijn te stimuleren in
hun individuele ontwikkeling.
Bij de stimulering tot ontwikkeling bieden wij de 3-jarige peuters ook gericht specifieke
voorschoolse activiteiten aan.
Door de verscheidenheid van speelmogelijkheden bieden wij die variatie die nodig is om zoveel
mogelijk aan te kunnen sluiten bij de individuele ontwikkelingsfase en de belevingswereld van
het individuele kind.
Niet alleen aan de kinderen bieden wij op deze wijze ondersteuning en stimulering op maat. Ook
aan de ouders bieden wij ondersteuning op maat. Zij kunnen immers een beroep doen op de
diversiteit van de kinderopvang binnen Zie uit voor hun kinderen in de leeftijd van 2 tot 13 jaar.
Zo kunnen zij allerhande activiteiten ondernemen of aan hun verplichtingen elders voldoen
terwijl hun kind(eren) een veilig honk hebben bij ons.
Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy is geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang en
peuterspeelzalen (LRKP) onder nummer 230586065.
Visie
Wij zijn van mening dat gezin, school, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en kerk in elkaars
verlengde liggen.
De christelijke peuterspeelzaal is dus een onmisbare schakel voor (christelijke) gezinnen die van
een peuterspeelzaal gebruik willen maken.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen ook als zij naar een peuterspeelzaal gaan in een
omgeving zijn waar de liefde van God de grondtoon van het bestaan is.
Ieder kind is uniek door God geschapen met zijn eigen speciale talenten en zo willen wij ook
omgaan met elk kind.
In onze ogen zijn en blijven ouders de eerstverantwoordelijken voor hun kind.
De ouders dragen de opvoedingsverantwoordelijkheid.
Het gezin is de plek bij uitstek waar de opvoeding moet plaatsvinden.
In aanvullende zin hebben wij wel een opvoedingsondersteunende rol. Zo hanteren wij op de
peuterspeelzaal bepaalde normen en waarden die we op de kinderen overdragen.
En er zijn bijvoorbeeld (huis)regels waar kinderen zich aan moeten houden.
Dagindeling
Tussen 8.30 en 8.40 mogen de peuters gebracht worden.
Er ligt al speelgoed klaar op de tafels en/of in de speelhoeken waarmee de peuters samen met
mama of papa even kunnen spelen. Om 8.45 uur zijn alle ouders weg en spelen de peuters nog
even door met de pedagogisch medewerkers.
Rond 9 uur gaan de peuters in de kring en wordt er gebeden, een Bijbelverhaal verteld en
Bijbelse liedjes gezongen.
Om ongeveer 9.15 uur gaan ze weer fijn spelen.
Om 10 uur is het tijd om wat te drinken en eten (geen snoep). De kinderen zitten hierbij gezellig
in de kring en natuurlijk zorgt de pedagogisch medewerker voor leuke gesprekjes tijdens dit
drinkmoment.
Na dit drinkmoment gaat een groepje peuters bij toerbeurt met een pedagogisch medewerker
een opdrachtje doen (school voorbereidend). De andere peuters mogen intussen lekker vrij
spelen.
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Rond 11 uur gaan we weer in de kring om met elkaar nog een boekje te lezen en wat liedjes te
zingen. Als er een jarige is zullen we dit op dit moment vieren.
Aan het einde van deze kring danken we God voor de fijne ochtend.
Tussen 11.25 en 11.30 uur is het weer tijd dat de peuters gehaald worden.
Vakantie (Mazzy is dan gesloten)
In de reguliere vakanties zijn wij gesloten.
Activiteiten

Thema gerichte activiteiten

Op onze peuterspeelzaal werken we ook met thema's.
We volgen de thema's van Puk en CO (VVE programma).
Ook hebben we leuke activiteiten waar de peuters op een speelse manier zich oriënteren op
rekenen.
Naast deze thema's komen ook de Christelijke thema's als Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Kerst
aan bod.
Activiteiten die we met de kinderen doen zijn bijvoorbeeld:
voorlezen, tekenen/kleuren/plakken, muziek, spel en bewegen.
De thema´s carnaval, halloween en feesten van andere religies worden bij ons niet gevierd en er
wordt geen aandacht aan besteed.

Feesten : De christelijke feesten hebben onze speciale aandacht.
Kerstfeest :
In de weken voor het Kerstfeest vertellen we de verhalen rond de geboorte van

onze Heere Jezus uit de kinderbijbel en zingen kerstliedjes. We maken de
groepsruimte extra gezellig en de knutselactiviteiten zijn gebaseerd op van alles
rond de kerst.
Paasfeest :
In de weken voor Pasen denken we er aan dat de Heere Jezus is gestorven aan
het kruis voor onze zonden. Met Pasen denken wij er aan dat de Hij is opgestaan.
Hij is de Overwinnaar, onze Koning! We vertellen de verhalen uit de kinderbijbel
en praten erover en zingen er van. Onze knutselactiviteiten staan in het teken van
Pasen.
Rond Pasen is het ook voorjaarstijd dus maken we ook lentewerkjes. Zo knutselen
we voor de paastak leuke dingen.
Hemelvaart en Pinksteren : We bespreken aan de hand van de kinderbijbel verhalen hoe
belangrijk het is dat de Heere Jezus naar de Hemel is gegaan …. en dat Hij zal
terugkomen.
Zo bespreken wij ook de uitstorting van de Heilige Geest. En natuurlijk zingen we
er van. We zoeken er ook knutselactiviteiten bij.
Het zieke kind
Als het kind ziek is zal het niet snel de peuterspeelzaal bezoeken. De pedagogisch medewerker
neemt contact op met de ouders als een kind ziek wordt op de peuterspeelzaal. Er wordt
afgesproken door wie en wanneer het kind wordt gehaald. In de tussentijd kan het zieke kind
afgezonderd, op een rustige plaats lekker op de bank liggen als ’t dit wil. Er blijft de benodigde
aandacht en nabijheid voor het zieke kind totdat het is opgehaald.
Als een kind een kinderziekte of andere besmettelijke ziekte heeft mag hij/zij niet naar de
peuterspeelzaal en de ouders melden dit zo snel mogelijk aan de peuterspeelzaal.
Op het whiteboard of de ingang staat vermeldt of er een besmettelijke kinderziekte heerst.

Ophalen van kinderen door een ander

Als het kind door iemand anders dan de ouders wordt opgehaald moet dit van te voren aan de
pedagogisch medewerker doorgegeven zijn. Het kind wordt anders niet meegegeven.
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Medicijngebruik
De pedagogisch medewerkers geven in principe geen medicijnen aan de kinderen.
In uitzonderingsgevallen kan daar met schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers en
zonodig na overleg met de huisarts van worden afgeweken. Denk bijvoorbeeld aan een
antibioticakuur of Cara medicijnen.
Het toedienen van kinderparacetamol gebeurt ook alleen in heel specifieke gevallen met
uitdrukkelijke toestemming van de ouders of op voorschrift van een arts.
De pedagogisch medewerkers verrichten geen medische handelingen. Een uitzondering hierop
vormen eenvoudige handelingen zoals pleisters plakken of handelingen die vereist zijn in
noodsituaties (EHBO/BHV).
Hygiëne en voeding en zindelijkheid
Pedagogisch medewerkers hanteren het protocol hygiëne.
Wat betreft voeding, de peuters nemen zelf wat te drinken en te eten van thuis mee. GEEN
SNOEPJES. Met elkaar eten en drinken we dit in de kring.
Wanneer uw kind nog niet zindelijk is willen wij u vragen om luiers en billendoekjes in het tasje
(waar ook het eten en drinken in zit) mee te geven.

Ouderavonden (2 per jaar)

Twee keer per jaar word er, bij voldoende belangstelling, een ouderavond gehouden. Op deze
avonden wordt er aan de “nieuwe” ouders verteld wat we allemaal op de peuterspeelzaal doen
en kunnen ouders ook met elkaar in contact komen.

Verjaardag pappa, mamma, opa of oma

Wanneer pappa, mamma, opa of oma jarig is zullen we met uw peuter een mooie tekening
maken. U moet dit zelf wel tijdig even aan ons doorgeven.

Privacy

De informatie die door ouders/verzorgers aan de peuterspeelzaal worden verstrekt zal met de
grootst mogelijke zorg behandeld worden. Alle gegevens die door de peuterspeelzaal worden
verzameld zullen vertrouwelijk bewaard en niet openbaar gemaakt worden.

Verzekering

Voor de kinderen is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten.
Deze verzekering is van kracht vanaf het betreden van de peuterspeelzaal tot na het verlaten van
de peuterspeelzaal.
De ouder(s) of verzorger(s) dienen zelf te zorgen voor een WA verzekering.
De peuterspeelzaal is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van
eigendommen.

Oudercommissie

Wij vinden de mening van de ouder(s) of verzorger(s) van groot belang, het gaat immers om hun
kind. De oudercommissie bestaat uit christelijke ouder(s) of verzorger(s) die hun kind(eren) op
onze peuterspeelzaal hebben.
De oudercommissie heeft vooral als taak het bewaken van de dagelijkse gang van zaken op het
gebied van veiligheid en kwaliteit. De bevoegdheden zijn voornamelijk adviserend en voldoen
aan de Wet Medezeggenschap.
Inschrijven
U kunt uw kind inschrijven via de website (www.zieuit.nl). Na ontvangst van uw inschrijving
sturen wij u een contractformulier toe. Het contractformulier stuurt u ondertekend terug naar ons
postadres. Zodra wij dit ondertekende contract van u hebben ontvangen staat uw kind officieel bij
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ons ingeschreven. Door ondertekening van het contract verklaart (verklaren) de ouder(s) en/of
verzorger(s) op de hoogte te zijn van de inhoud van de informatiebrief en deze te aanvaarden.
Wanneer er sprake is van een wachtlijst kunnen wij uw kind(eren) op de wachtlijst plaatsen; u
ontvangt hierover schriftelijk bericht . Wij geven broertjes of zusjes van kinderen die al op Zie uit
zitten voorrang bij de plaatsing.

Kosten

De kosten voor een dagdeel kunt u vinden op de website (www.zieuit.nl) en is aan indexatie
onderhevig.
Wij rekenen 10,5 maanden opvang. In de maand augustus ontvangt u geen factuur. In de maand
juli ontvangt u een factuur voor een halve maand.
Wij rekenen geen inschrijfgeld.
Inschrijving kan vanaf 1 jaar.
Wij zijn open op maandagmorgen, dinsdagmorgen en donderdagmorgen van 8:30 tot 11:30 uur.
Bij wijziging van het contract of het tussentijds opzeggen hanteren wij een termijn van 1 maand
per de 1e of de 16e van de maand.

Contactgegevens

Zie uit, Locatie Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy
Gevestigd in:
Basisschool de Leilinde
Lindengaarde 17a
2742 TP Waddinxveen
Postadres:
Zie uit
Postbus 350
2740 AJ Waddinxveen
Tel: 06-30849079
www.zieuit.nl
info@zieuit.nl
Lysette Pauw

