TERVETULOA SATUMETSÄN PÄIVÄKOTIIN!

Päiväkotimme on avattu 1.8.2014. Muutosta aikaisempiin vuosiin on se, että päiväkotimme on
nyt kokonaan vuorohoitopäiväkoti. Yläkerrassa Sirkut ja Tiaiset tarjoavat varhaiskasvatusta
pidennetyllä aukiololla klo 5:30 – 18:00. Tarvittaessa voitte keskustella päiväkodin johtajan
kanssa, mikäli lapsella on hoidontarve edellä mainitusta poikkeavana aikana. Jonkin verran pystymme joustamaan.
Ympärivuorokautisesti vuorohoitoa tarjoavat Pääskyt (6-8-vuotiaat), Peipposet (3-5-vuotiaaat) ja Pikkupääskyt (0-3vuotiaat). Pääskyillä on 20 esioppilasta, jotka saavat esiopetuksen hoitopäivän aikana. Koulukuljetusta tarvitsevien
oppilaiden esiopetus järjestetään klo 8:15-12:20. Muina aikoina vanhemmat hoitavat kuljetuksen itse. 1-2-luokkalaisille
tarjotaan vuorohoitoa, mikäli perhe ei muutoin saa järjestettyä lapsen hoitoa.
Pääsääntöisesti ryhmät toimivat omissa tiloissaan. Kaikki ryhmät tekevät kuitenkin paljon yhteistyötä. Jos jollakin ryhmällä
on mietittynä jotain erikoista ohjelmaa, voidaan pyytää muista ryhmistä kavereita mukaan osallistumaan. Esim. ”Meillä on
tänään kiva jumppa. Haluatteko tulla mukaan?” Aamuisin kokoonnumme yhteen ja aamupalan jälkeen jatkamme touhuja
omissa ryhmissä. Iltapäiväulkoilun aikaan yhdistämme ryhmät.
Meillä on käytössämme liikuntasali ja erillinen askartelutila. Yläkerran leikkitilassa sekä askartelutilassa on myös keittiö.
Voimme leipoa ja kokkailla lasten kanssa. Peipposet, Sirkut ja Tiaiset ja Pääskyt ruokailevat ruokasalissa vuorotellen.
Leikkejä ei välttämättä tarvitse ruokailun vuoksi kerätä pois, koska ruokailua varten on oma tila. Peipposet ja Pääskyt
syövät myös päivällisen ruokasalissa. Pikkupääskyt ruokailevat omassa ryhmätilassaan.
Turvallisuussyistä kaikkien lasten yöhoito järjestetään Pikkupääskyjen nukkumahuoneessa. Vain se on rakennettu
sellaiseksi, että siellä voi myös yöpyä.
Haluamme luoda Satumetsästä lämpimän ja kodikkaan päiväkodin lapsille. Ulkona on mukavia ja haastavia
leikkivälineitä. Pihassa säilytetään myös vanhaa ympäristöä. Meillä on aidattu pelikenttä, jossa voimme pelata ja leikkiä
turvallisesti. Pienimmillä lapsilla on oma ulkoilualue, mutta he voivat myös leikkiä koko piha-alueella.

SATUMETSÄN PÄIVÄKODIN PUHELINNUMEROT
(Voitte sopia tutustumispäivästä soittamalla suoraan lapsenne omaan ryhmään. Ryhmän nimi on ilmoitettu päivähoitopäätöksessä.)
Johtaja, Tuija Remes: 040-735 9140
Varajohtaja, Saara Linninen: 0400-396 386

Tiaiset: 0400-665 297
Sirkut: 040-576 6482
Peipposet: 040-576 6508
Esikoulu - luokka: 040-637 8178
Pääskyt: 0400- 604 317
Pikkupääskyt: 040-668 4907
Keittiö: 040-576 6511
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