PRZEDSZKOLE
DE KABOUTERS
W MONSTER

Czy pragniesz swoje dziecko dobrze przygotować do
szkoły podstawowej? W przedszkolu „de Kabouters”
dzieci od drugiego roku życia mogą dwa lub więcej razy w
tygodniu uczyć się poprzez zabawę. Nasza zżyta grupa
doświadczonych pedagogów zapewnia opiekę nad
dziećmi miedzy 2-4 r.ż.

„De Kabouters” pokrótce:
Dla dzieci miedzy 2-4 r.ż;










Profesjonalna i domowa atmosfera;
Bezpieczeństwo i wyzwania;
Dyspozycyjność i atrakcyjne ceny;
Dofinansowania i VVE- miejsca;
Dwa lub więcej zajęć tygodniowo;
Zaufane otoczenie;
Nauka poprzez zabawę;
Dodatkowa uwaga na rozwój językowy;
Odział organizacji Kinderopvang Simba.

Godziny otwarcia
Od poniedziałku do Piątek od 8.15-12.00
Czwartek w południe od 12.45-16.15 uur
Na zajęcia poranne przyprowadzamy dzieci od godziny 8.15
do 8.45 a odbieramy od 11.45 do 12.00.
Na zajęcia popołudniowe przyprowadzamy dzieci miedzy
godzina 12.45 a 13.15 a odbieramy od 16.00 do 16.15.
W czasie wakacji szkolnych przedszkole jest nieczynne.

Zabawa = rozwój
Głównym celem przedszkola jest stworzenie dzieciom
warunków do zabawy zarówno indywidualnej jaki i grupowej,
podczas której nauczycielki zwracają uwagę na następujące
aspekty:







Język i rozwój wymowy
Rozwój kreatywności
Rozwój motoryczny
Rozwój socjalnoemocjonalny
Rozwój tożsamości i
samodzielność
Rozwój intelektualny

Poprawna nauka języka i rozwój wymowy stanowią podstawę
do nauki czytania pisania i liczenia w szkole podstawowej i a
także dla przyszłości dziecka.Ta szczególna uwaga w wieku
przedszkolnym na poprawna naukę języka i rozwój wymowy
jest ważna zwłaszcza u dzieci innej narodowości które w domu
rozmawiają w języku innym niż holenderski.
Praca z dziećmi polega na
przerabianiu bloków tematycznych
opracowanych wg.programu „Ik
ben Bas” m.in.: las, plaża, sklep,
ale także pory roku, święto
zwierząt oraz wiele innych.
Wszystkie zajęcia, piosenki oraz
wystrój sal są ze sobą wzajemnie
powiązane tematycznie. Dzięki czemu dziecko w czasie
zabawy otrzymuje dużo informacje w zakresie danego tematu.
Obok zabaw tematycznych organizowane są również
uroczystości! Urodziny dzieci, Dzień Matki, Dzień Ojca czy
urodziny nowej siostry lub brata, Mikołaj i Święta Bożego
Narodzenia są w przedszkolu hucznie obchodzone.

Nauka poprzez zabawę
Dzień w przedszkolu rozpoczynamy zabawą w kąciku dla lalek
lub w garażu pełnym samochodów,
można również przy stole ułożyć puzzle lub pokolorować
ulubioną kolorowankę.
W trakcje zabawy dziecko uczy się bardzo dużo.
Wychowawczynie opiekują się dziećmi podczas zabawy oraz
uczą dzieci w indywidualnym tempie rozwijać zdolności
pojedynczej i grupowej zabawy.
W kręgu
Po zabawie wszyscy razem sprzątamy
zabawki. Następnie ustawiamy koło z
krzesełek po czym wspólnie pijemy
napój i zajadamy ciasteczko. W kręgu
śpiewamy piosenki i bawimy się w gry,
czytamy książki i rozmawiamy ze sobą.
Dzięki temu momentowi dzieci maja
okazje poznać się bliżej oraz nauczyć się słuchać na wzajem.
Zajęcia manualne i zabawy na świeżym powietrzu
Po zajęciach w kręgu proponowane są dzieciom zabawy
związane z klejeniem, wycinaniem, malowaniem farbami,
kredkami czy lepieniem z plasteliny.
W czasie zajęć na świeżym powietrzu dzieci maja do
dyspozycji piaskownice, rowerki i inne zabawki.
W dni kiedy pogoda uniemożliwia wyjście na zewnątrz
prowadzone są w salach zajęcia gimnastyczne, zabawy w
kręgu czy przy stole.

Cennik opłat za rok 2016
Koszty za przedszkole są każdego 1-go danego miesiąca
automatycznie ściągane z rachunku bankowego. Dzieci z
rodzin z podwójnym dochodem, studiujących lub pracujących
samotnych rodziców płaca € 6.89 za godzinę. Urząd skarbowy
[de belastingdienst] płaci cześć tej kwoty rodzicom z
powrotem.Koniecznie jest przy tym zgłoszenie prawa do [de
kinderopvangtoeslag] w urzędzie skarbowym.
Dzieci z rodzin o pojedynczym dochodzie przysługuje zniżka z
Urzędu gminy [de gemeente Westland]
Wysokość zniżki jest ustalana zgodnie z wysokością zarobków,
istnieją 3 kategorie:
mniej niż € 26.000,-netto/rocznie zajęcia poranne € 33,95 /
popołudniowe € 31,69
pomiędzy € 26.000,- - € 35.000,-netto/rocznie zajęcia poranne €
36,14 / popołudniowe € 33,73
powyżej € 35.000,-netto/rocznie zajęcia poranne € 43,64/
popołudniowe € 40,73

Więcej informacji lub zapisy?
Po więcej informacji o zapisach lub kosztach należy
skontaktować się z biurem Simba: 0174-243104 /
info@kdvsimba.nl

Jeśli pragniesz zapisać swoje dziecko do przedszkola „de
Kabouters" lub uzyskać więcej informacji, możesz nas
odwiedzić na naszej stronie internatowej lub ewentualnie
umówić się na wizytę w placówce.

Zapraszamy!

De Kabouters
Placowka przy ulicy
Choorstraat 45
2681AP Monster
0174-24 82 00
dekabouters@versatel.nl
www.peuteropvangdekabouters.nl
www.kdvsimba.nl
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