Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Από ποια ηλικία δέχεστε παιδιά;
Μόλις κλείσουν τα 2 τους χρόνια.
Η κάθε ηλικία δημιουργεί το δικό της τμήμα ή τα παιδιά είναι αναμιγμένα;
Φυσικά και η κάθε ηλικία αποτελεί ξεχωριστό τμήμα.
Τι κάνετε με τα 2χρονα που μπορεί να έχουν και 9-10 μήνες διαφορά και
παρουσιάζουν πολλές διαφορές στη συμπεριφορά αλλά και στις ικανότητες τους;
Χωρίζουμε τα παιδιά ανά 4μηνο ανάλογα με την ημερομηνία γέννησης τους.
Για να ενταχθεί ένα παιδάκι στην Πουπου θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί στο θέμα
τουαλέτας;
ΟΧΙ. Ένα παιδί θα εκπαιδευτεί στην τουαλέτα όταν είναι έτοιμο και όχι για κανέναν άλλο
λόγο.
Πόσο καιρό λειτουργεί η Πουπού η Αλεπού;
Λειτουργεί εδώ και 14 χρόνια. Διανύει τον 15 του χρόνο.
Πόσα παιδάκια έχει το κάθε τμήμα;
Το κάθε τμήμα έχει 18-19 παιδάκια.
Πόσες νηπιαγωγούς έχει στο κάθε τμήμα;
Στα 2χρονα παιδάκια έχουμε 2 νηπιαγωγούς, στα 3χρονα και στα 4χρονα 1 νηπιαγωγό.
Τι ώρα ανοίγετε το πρωί και μέχρι ποια ώρα μένετε ανοιχτοί;
Ανοίγουμε στις 7 το πρωί και κλείνουμε στις 4 το απόγευμα.
Απογευματινό ωράριο έχετε;
Έχουμε από Δευτέρα –Παρασκευη από τις 15:00-16:30.
Έχετε μεταφορικό μέσο;
Όχι.
Προσφέρετε γεύμα στα παιδιά;
Ναι καθημερινά. Το γεύμα το μαγειρεύει η γιαγιά Έλλη καθημερινά σε ένα σύστημα υγιεινής
διατροφής και το μενού μας το έχει διαμορφώσει ειδική διατροφολόγος η Δέσπω Λοίζου.
Τι περιέχει το μενού;
Είναι μια ισορροπημένη διατροφή με ψάρι, σαλάτα (καθημερινά), κοτόπουλο, όσπρια,
φασολάκι, μπιζέλι, μακαρονάκια με κιμά, μπιφτεκάκια….
(δείτε δείγμα του μενού όπως το διαμορφώνει η διατροφολόγος μας για τα παιδιά)
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Τα παιδιά βγαίνουν όλα μαζί έξω στην αυλή;
Τα πολύ μικρά 2χρονα βγαίνουν μόνα τους έξω στην αυλή για να διασφαλίζουμε
περισσότερο την ασφάλεια τους και τη σωματική τους ακεραιότητα. Τα πιο μεγάλα 2χρονα
και τα 3χρονα βγαίνουν μαζί ενώ τα 4χρονα είναι στο 2ο μας σχολείο οπόταν και βγαίνουν
κι αυτά μαζί.
Τι κάνετε όσο αφορά την ασφάλεια των παιδιών;
Φροντίζουμε και προσπαθούμε να ελαχιστοποιούμε τους κινδύνους στο χώρο του σχολείου
με τα δάπεδα ασφαλείας στον εξωτερικό χώρο, τα επιλεγμένα μας παιγνίδια και με τη
σωστή και οργανωμένη επιτήρηση από το εκπαιδευτικό προσωπικό.
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