Uk & Puk biedt
houvast,
ook aan kleine
nieuwkomers

Totaalprogramma
Uk & Puk is een totaalprogramma voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Aan de hand van tien thema’s wordt gewerkt aan taal- en
sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische- en zintuiglijke ontwikkeling
en rekenprikkels. Aan de thema’s zijn grote en kleine groepsactiviteiten en
individuele activiteiten gekoppeld. In het trainingstraject voor vve-certificering leren pedagogisch medewerkers Uk & Puk op een goede manier te
gebruiken en de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.
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en onze eigen aanpak met Uk & Puk werkt goed.'
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Veel herhalen

beginnen aan de individuele activiteiten van
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het programma.’

Meer weten?
Marla van Berge Henegouwen
m.vanbergehenegouwen@cedgroep.nl
www.ukpukvve.nl
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