Tervetuloa Peltoisten
vuoropäiväkotiin!

Kuvat Marita Lieskivi

Päiväkodissamme on kaksi ryhmää + eskareitten ryhmä:
Tahmatassut (1-4-v):

Muuta:

p.050 3114626, tahmatassut.peltoinen@loimaa.fi

•

Henkilökunta 1.8.2020 alkaen

•

•
•
•
•

VO Sofia Haapala
VLH Anna-Maija Heikkinen
VLH Katja Toivonen
VLH Sanna Sadonoja

Nopsajalat (4-6-v):
p. 050 4337116, nopsajalat.peltoinen@loimaa.fi
Henkilökunta 1.8.2020 alkaen
•
•
•
•
•
•

VO/ päiväkodin johtaja Hanna Sohlman, 050 4360964,
hanna.sohlman@loimaa.fi
VO Taru Kortelainen
VLH Mirja Palo
VLH Sirpa Toivonen
VLH Marita Lieskivi
VLH Marjaana Sillanpää

Eskarit:
● eskariopettaja Hanna Sohlman, 0504360964
hanna.sohlman@loimaa.fi
Päiväkodissamme työskentelee vastaava ruokapalvelutyöntekijänä Tanja Mömmö
sekä VEO Eija Tuomola, 050 5541090, eija.tuomola@loimaa.fi.

•
•

Kuukausitiedotteet lähetetään sähköpostitse (ilmoitathan oman
sähköpostiosoitteesi meille) tai paperiversiona
Lelupäivä on perjantaisin, 1 oma lelu (Koronan vuoksi emme vietä
oman lelun päivää toistaiseksi)
Henkilöstön koulutuspäivä on pe 2.10.2020
vaippaikäisille mieluiten teippivaippoja

Peltoisten päiväkodin päiväjärjestys:
Klo 5- 6 päiväkoti aukeaa
•

sisäänkäynti Nopsajalkojen ovesta klo 8.30 asti

Klo 7.45-8.30 aamupala (aamupalalle klo 8.15 mennessä)
Klo 8.45- Nopsajalkojen ja Tahmatassujen omaa toimintaa
•

viikko-ohjelman mukaista toimintaa, ulkoilua, retket ym.

Vuorohoito tarkoittaa illalla klo 17-22, yöllä (klo 22-6.30) ja viikonloppuna
järjestettävää varhaiskasvatusta eikä siihen ole subjektiivista päivähoitooikeutta.
Vuorohoitoa järjestetään, kun lapsen molemmat huoltajat tai ainoa
huoltaja tarvitsee lapselleen hoitoa yllä mainittuina aikoina työn vuoksi.
Erityisin perustein myös opiskelun vuoksi voidaan vuorohoitoa järjestää.
Päiväkotimme aukioloajat määräytyvät lasten tosiasiallisen hoidon
tarpeen mukaan.

Klo 11.15-12 ruokailu (lounas tarjoillaan viimeistään klo 11.15 tulleille)
Klo 12-14 päivälepo
Klo 14 välipala (klo 14 jälkeen haettaville lapsille)

Jotta saat lapsellesi sen hoitoajan, jonka tarvitset, ilmoita seuraavan
viikon hoitoajat edellisen viikon maanantaihin klo 8 mennessä. Voit
ilmoittaa myös useampia viikkoja kerralla, jos sinulla on työvuorot
tiedossa.

Klo 14.30 iltapäivän toimintahetki
Klo 15.30-16.45 ulkoilu
Klo 17 päivällinen (tarjoillaan lapsille, joilla hoitoaika menee yli klo 17.15)
•

klo 17 Tahmatassujen ovi suljetaan, sisäänkäynti vain Nopsajalkojen
ovesta!

Klo 18-19 ohjattua iltatoimintaa (samat teemat kuin aamupäivällä)
Klo 19.30 iltapuuro (lapsille, joiden hoitoaika menee yli klo 19.30)
Klo 21 rauhoittumista iltaan, odotellaan kotiinlähtöä, osa lapsista menee
nukkumaan

Päiväkoti suljetaan viimeisten lasten lähdettyä kotiin, mikäli yöhoitoa ei
tarvita.

Voit ilmoittaa hoitoajat sähköisesti päiväkodin nettisivuilla olevan linkin
kautta, paperisena versiona tai esim. sähköpostilla.

Jos lapsesi sairastuu…
…huolehdithan, että lapsesi on tarpeeksi hyväkuntoinen, kun tuot hänet
hoitoon. On erittäin tärkeää, että lapsesi jaksaa osallistua päiväkodin
arkeen eikä tartuta muita lapsia ja henkilökuntaa.
• lasten lääkintä tapahtuu pääsääntöisesti kotona
• pitkäaikaissairaudet hoitotoimenpiteineen kirjataan
varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä turvallisuussuunnitelmaan
● jos lääkkeitä annetaan lapsen hoitopäivän aikana, on huoltajien
tuotava lääke alkuperäisessä pakkauksessa kirjallisine ohjeineen sekä
tarvittaessa opastettava lääkkeenantotekniikassa.

Kun lapsesi aloittaa päivähoidossa, ota mukaan:
•
•
•
•
•
•

sisätossut
varavaatteita
ulko- ja sisävaatteet erikseen
sadevarusteet
unilelu (suositellaan säilyttämään päiväkodissa)
kasvunkansio

HUOM! Nimikoithan kaikki lapsen vaatteet ja varusteet!
Päiväkodista saat halutessasi listan yleisimmistä infektiotaudeista ja niihin
liittyvistä hoitosuosituksista.

