PEUTERDAGCENTRUM IRENE
LOCATIE TERWIJDE GROEP BEER EN KANGOEROE
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Ieder kind is uniek, met eigen mogelijkheden en capaciteiten. Peuterdagcentrum Irene biedt dagopvang in
Utrecht voor jonge kinderen tussen 0 en 5 jaar met een ontwikkelingsachterstand, beperking en/of gedragsproblemen. De kinderen krijgen hier zorg, begeleiding en behandeling in kleine groepen met gespecialiseerde
begeleiders. Op de twee locaties in Utrecht zijn ook reguliere kinderdagverblijven.
Groep Beer en Kangoeroe zijn te vinden in een pand in Terwijde, samen met regulier kinderdagverblijf Saartje.
De locatie beschikt over een snoezelruimte, een speelhal en verschillende buitenspeelplaatsen.

>

INDIVIDUELE ONTWIKKELING

>

VEEL CONTACT MET OUDERS


De medewerkers van onze peuterdagcentra zorgen voor een

De begeleiders hebben veel contact met de ouders en informeren

stabiele en stimulerende omgeving. Waar het kind gewoon kind

hen regelmatig via een schriftje. We vinden het fijn als ouders op

kan zijn en waar het uitgedaagd wordt met zijn of haar beperking

hun beurt vertellen wat hun kind thuis beleeft. Ouders kunnen

om te gaan. Ieder kind op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.

met al hun wensen, vragen en zorgen bij ons terecht. Als de tijd

De kinderen ontdekken de wereld met hun zintuigen en lichaam.

hiervoor bij het brengen of halen ontbreekt, kunnen we een aparte

Onze activiteiten zijn dan ook regelmatig gericht op horen, zien,

afspraak maken. We organiseren 1 á 2 keer per jaar een gezins

ruiken, proeven en voelen. Zo spelen we bijvoorbeeld met mate-

ochtend en 2 keer per jaar een ouderavond met een thema.

riaal als zand, scheerschuim en water. Daarnaast werken we met

Daarnaast wordt er af en toe een gezellige bijeenkomst op de

ontwikkelingsmateriaal wat aangepast is op het niveau van het

groep georganiseerd waar ouders welkom zijn.

kind, zoals puzzels, boekjes en actie- reactiespeelgoed. Onze
gesproken taal gaat altijd samen met andere vormen van communicatie, zoals ondersteunende gebaren, voorwerpen, plaatjes
en foto’s.

>

THERAPEUTISCHE ONDERSTEUNING

Kinderen en begeleiders krijgen waar nodig ondersteuning van
therapeuten. Hiervoor zijn een paar uur per week een orthopedagoog, logopedist, fysiotherapeut en ergotherapeut aanwezig. Ze
ondersteunen en coachen de begeleiders bij zowel individuele
behandeldoelen van de kinderen, als bij groepsactiviteiten. Naast

‘Mijn zoontje heeft een ontwikkelingsachterstand.
Ik zoek een veilige plek waar hij kan spelen en zich
verder kan ontwikkelen. Waar kan ik terecht?’

deze therapeuten op locatie kunnen de begeleiders ook een
beroep doen op de andere therapeuten van Amerpoort. Daarnaast
is het mogelijk dat de eerstelijns therapeut, de vaste behandelaar
van een kind, op onze locatie langskomt.
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