TERVETULOA SATUMETSÄN PÄIVÄKOTIIN!
Päiväkotimme on avattu 1.8.2014. Muutosta aikaisempiin vuosiin on se, että päiväkotimme on
nyt kokonaan vuorohoitopäiväkoti. Tarpeen mukaan toimimme yhdessä muiden ryhmien
kanssa.
Vuorohoitoa järjestetään tarvittaessa ympärivuorokauden. Aikaisin aamulla Tiaiset ja Sirkut
kokoontuvat yhteen yläkertaan, Peipposet ja Pääskyt alakertaan. Pikkupääskyt omana ryhmänään. Iltaisin Tiaiset,
Sirkut, Peipposet ja Pääskyt toimivat yhdessä alakerrassa. Pikkupääskyt omassa ryhmässä. Öisin ja
viikonloppuisin vuorohoidon ryhmät toimivat yhdessä Pikkupääskyjen tiloissa.
Tiaiset ovat kaksivuotisen esiopetuskokeilun ryhmä, jossa tarjotaan esiopetusta 5 – vuotiaille. Sirkut ovat 6 vuotiaiden lasten ryhmä, jossa on myös vuorohoitoa tarvitsevia koululaisia. 1-2 - luokkalaisille vuorohoitoa tarjotaan
vain, jos vanhempi on yksinhuoltaja. Satumetsässä esiopetusta tarjotaan sekä aamupäivällä, että tarvittaessa
iltapäivällä lasten hoitoaikojen mukaan.
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. Päivällisen 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 on säilytetty 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.
Lapsen hoitoajat varataan hoitoaikasovelluksella viimeistään viikkoa aikaisemmin perjantaina klo 24:00 mennessä.
Sen jälkeen ilmoitettuja aikoja voimme ottaa vastaan vain perustellusta syystä.
SATUMETSÄN PÄIVÄKODIN PUHELINNUMEROT
(Voitte sopia tutustumispäivästä soittamalla suoraan lapsenne omaan ryhmään. Ryhmän nimi on ilmoitettu
päivähoitopäätöksessä.)
Johtaja, Tuija Remes: 040-735 9140
Apulaisjohtaja, Saara Linninen: 0400-396 386
Varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja Heli-Marketta Päivike 050-431 3265. Satumetsässä keskiviikkoisin.
Tiaiset: 0400-665 297
Sirkut: 040-576 6482
Peipposet: 040-576 6508
Pääskyt: 0400- 604 317
Pikkupääskyt: 040-668 4907
Keittiö: 040-576 6511
Terveisin
Tuija Remes

