Nasza placowka Rodzinne Centrum im.
Nelly Putz jest dalsza kontynuacja ideii
przedszkola im.Nelly Pütz..Jestesmy otwarci na problemy zwiazane z waszymi
dziecmi ,ale takze udzielamy wszelkiej
pomocy i wsparcia czlonkom waszych
rodzin a takzewszystkim mieszkancom
naszej gminy.W naszej placowce dysponujemy katalogami informacyjnymi
dotyczacymi:
-porad i mozliwosci terapi
-propozycji zdrowego odzywiania i
ruchu ,a takze wiele innych propozyci
dla doroslych .
W
naszej placowce Rodzinne Centrum
Nelly Pütz udzielamy fachowych porad
,propozycji zwiazanych z :
dalszym doksztalcaniem
-kursy dla przyszlych rodzicow
iformujemy o wydarzeniach i
propozycjach w VHS Rur –Eifel
-regularne konsultacjed z predstawicielem kuratorium dla dzieci i
mlodziezy,
-porady psychologiczne
regularne terminy z funkcjionariuszem policji,
Spotkania dla matek z dziecmi ,itp
.Dwa razy do roku informujemy o
planach i propozycjach w naszym
biuletynie.

ZAPRASZAMY

Tu mozecie nas znalezc
Huchem-Stammeln lezy na trasie
B 56 z Düren w kierunku Jülich.Przejezdzajac dwa zjazdy na
autostrade,dalej w kierumku Jülich.Na drugich swiatlach zjechac
w prawo nastepnie na rodzie 2-i
zjazd. Za rondem okolo 100 m dalej skrecic w lewo /
ul.Grabenstrasse/.Po 200 m .po
lewej stronie znajduje sie nasza
placowka Grabenstrasse 28.

Familienzentrum Nelly Pütz

Grabenstr. 28
52382 Niederzier
www.familienzentrum-nelly-puetz.de
kindergarten-nellypuetz@niederzier.de
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Sala eksperymentow

Sala malarstwa i prac recznych

Sala budowy z klockow

Rodzinne Centrum im.
Nelly Pütz
Przedszkole im. Nelly Pütz w
Huchem Stammeln istnieje od
1973 roku. W 2008 roku placowka otrzymala certyfikat jako
Rodzinne Centrum. Placowka podlega Osrodkowi Opieki nad
dziecmi gminie Niederzier.
Poprze idee -“ otwartej przestrzeni „- umozliwaimy dzieciom
samodzielne decydowanie w wyborze zabaw.
Przedszkole posiada 5 grup :
1 x 25 dzieci w wieku 0d3-6 lat
4 x 20 dzieci w wieku od2-6 lat
Oferujemy n/w forme opieki :
25 godzin / tygodniow o
Od 7 .30 -12 .30
35 godzin / tygodniow o
7.30 –12.30 i od 14.00-16.00
oraz od 7.00-14.00 / obiad /
45 godzin / tygodniow o
Od 7.00– 16.00
albo
od 7.30 –16.30 / obiad /

Sala zabaw i rol teatralnych

Sala wypoczynku i ciszy

Jadalnia
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