Çocuk yuvasında bir
öğleden sonrası nasıl geçer

Saat 13:30 ve 14:15 arası sizi kabul ediyoruz. Çocuk yuvasının
ekibi alışkanlıkları bozmamak için çocuğunuz ile ilgili bilgiler
(uyku ihtiyacı, hangi saatte yemek yemesi gerekiyor…)
alacaktır. Yuvaya uyuyarak gelebilir. Yuvada bir yatağa veya
pusetinde yatabilir.
Çocuğunuz faaliyetlerini seçer (oyunlar, yapbozlar, hareketli
oyunlar). Masada, yerde veya halının üzerinde bir faaliyetten
diğerine geçebilir. Yalnız veya diğer çocuklar ile oynayabilir.
Ekip gizli şekilde gözetleyerek çocuğunuzun istediğini
yapmasına izin verir.
Saat 14:30’a doğru toplu bir el faaliyeti önerilir (boyama, oyun
hamuru…). Çocuğunuz bu faaliyete katılıp katılmayacağını
seçer. Müzik, kuklalar veya okuma gibi başka destekler de
sunulur.
Toplu beslenme saati saat 15:30’a doğrudur ve bütün büyük
çocuklar masa etrafında toplanır. Bebek biberonları çocuğun
kişisel saatlerine uygun olarak verilecektir.
Beslenme saatinden sonra sizin dönmenizi beklerken
çocuklara eğitici faaliyetler sunuyoruz.

Kayıt için: Maison des Squares
Adres : 23bis place de Serbie 35200 Rennes
Tel : 02.99.51.03.93

Çocuk Yuvasının adresi aşağıdadır :
1 place de Serbie 35200 Rennes

Çocuk Yuvası
Yeni bir muhite ve işe girme sürecinde misiniz ?

03 ay ile 3 yaş arasındaki

Çocuğunuzu Çocuk Yuvasına kaydettirebilirsiniz.

Kimin
İçindir?
Maison des Squares, sosyal ve profesyonel içerme (Fransızca
dersleri, staj, iş arama, iş görüşmesi…) aşamasında olan
ebeveynlere sahip 3 aylık ile 3 yaş arası çocuklara bakma
seçeneği sunar. Bu yuva çocuğunuzu rahat bir şekilde ayrı
zaman geçirmeye alıştırır ve okul öncesi toplu yaşamını
kolaylaştırır.

Ne Zaman?
Okul dönemleri boyunca Salı ve Perşembe günleri 13:30 ile 16:30
arası açıktır. Yarım gün için çocuk başı 1€ aynı aileden ikinci
çocuk için 0.50€ finansal katkı alınır (Çocuk Yuvasının girişinde
5 seanslık 5 Euroluk kart seçeneği mevcuttur). Ayrıca, sizden kişi
başı yıllık 2 Euro Maison des Squares kurumuna kayıt olmanız
istenecektir.

Nerededir?
Çocuk yuvası 1 place de Serbie'deki aile
salonunda yer alır.

Çocuklarla Kim

İlgilenir?

Karşılama diplomalı bir profesyonel ve kurumun bir
gönüllüsü tarafından gerçekleştirilir. Fransızca atölyesinden
üçüncü bir kişi sırasıyla gelip ekibe destek verir.

Çocuk yuvasına ne

getirmemiz gerekiyor ?
- sağlık karnesi (ilk gelişinizde aşı sertifikalarının fotokopisi
alınır)
- beslenme
- Yedek kıyafet (çocuk bezleri – iç çamaşırlar)
- Bir çift patik
- Çocuğun rahatlamasını sağlayacak evden bir eşya (örneğin
annenin bir kıyafeti)

İlk seans nasıl geçer ?
Çocuğunuzun bu yeni ortama alışmasını sağlamak için, alışması
için gerekli süre boyunca onunla kalmanızı isteyeceğiz.
Gelmeden önce, çok küçük de olsa ya da daha konuşamıyor olsa
da kendisine öğleden sonra çocuk yuvasında kalacağını
söyleyiniz. Çocuğunuzu daha iyi tanımamıza yardım etmek için
sizden bir bilgi fişi doldurmanızı talep edeceğiz.

