
Planetenbaan 2 • 3721 LA Bilthoven
Tel. 030-228 86 01
www.mereltje.nl

www.bubblesandblessings.nl

Uk & Puk, 
welkom bij 
’t Mereltje!
We hebben een nieuwe pupil bij ’t 
Mereltje: Puk. Nee, Puk is geen kind. 
Puk is een pop, die staat voor een ge-
weldige methodiek, Uk & Puk, om de 
ontwikkeling van jonge kinderen te 
stimuleren. Zowel de sociaal-emoti-
onele en motorische ontwikkeling, 
als die van rekenen en taal. Met uit-
dagende, speelse activiteiten, waar-
bij kinderen zelf op ontdekking gaan 
en lekker actief bezig zijn. Onder het 
motto: spelen is leren.

Afgelopen september deed Puk zijn 
intrede bij ’t Mereltje. Veertien mede-
werkers worden opgeleid in het werken 
met Uk & Puk. Op onze studiedag op 
23 maart zijn al onze medewerkers met 
Uk & Puk aan de slag gegaan. Zo willen 
we onze kwaliteit naar een nog hoger 
niveau brengen en ons onderschei-
den van andere kinderdagverblijven. 
We zien nu al hoeveel meerwaarde de 
methodiek geeft en hoe de kinderen 
ervan leren en genieten. De activiteiten 
spelen in op de verschillende stadia van 
ontwikkeling waarin de kinderen zich 
bevinden. En de thema’s sluiten aan bij 
wat jonge kinderen leuk vinden en wat 
zij dagelijks meemaken.  

Veel basisscholen werken in de groepen 
1, 2 en 3 ook met Uk & Puk. Met de me-
thodiek en de participatie van ouders 
bieden we kinderen een soepele over-
gang en goede start op de basisschool. 
Daarnaast hebben we het speciale Uk & 
Puk-programma voor voor- en vroeg-
schoolse educatie (VVE). Met als doel: 
het verkleinen van (dreigende) onder-
wijsachterstanden en een betere start 
in het basisonderwijs. Want hoe eerder 
je begint met het terugdringen van een 
achterstand, hoe beter de kansen voor 
het kind zijn.  

Ik ben er trots op dat ’t Mereltje met Uk 
& Puk gericht werkt aan de ontwikke-
ling van de kinderen. En dat we, als ze 
vier zijn, álle kinderen goed voorbereid 
kunnen uitzwaaien naar de basisschool.  

Met vriendelijke groet,
 
Jacqueline Teunissen
Directeur Kinderopvang
‘t Mereltje, sinds 1996
Eigenaar Bubbles &
Blessings, sinds 2006


