De peuterspeelzaal: voor alle
Hilversumse kinderen

‘De kinderen
krijgen veel
aandacht en
liefde.’

De peuterspeelzaal is een mooie en veilige plek voor je kind om samen met
andere kinderen te ontdekken, spelen en leren. Heerlijk in je eigen buurt.
Kinderen van 2 tot 4 jaar zijn hier twee of vier dagdelen per week van harte
welkom. Op de peuterspeelzaal is veel aandacht voor taal, beweging en
creativiteit. De stap naar de basisschool is daardoor minder groot.

‘De leidsters
volgen de
ontwikkeling van
mijn dochtertje en
geven soms advies,
bijvoorbeeld over
taal. Dat vind ik
erg fijn.’

Spelend wijs
Contact met andere kinderen is belangrijk voor de ontwikkeling van peuters.
Op de peuterspeelzaal leren ze hoe het
is om met anderen om te gaan en wat
daar allemaal bij komt kijken. Door
samen met andere kinderen en de
leidsters te spelen en te ontdekken,
ontwikkelt uw kind zich motorisch,
sociaal emotioneel en cognitief. Dit
vergroot de zelfredzaamheid en het
zelfvertrouwen. Voor nu en later.
Vaste groep
Kinderen komen op de peuterspeelzaal
in een vaste groep terecht. Op enkele
peuterspeelzalen krijgen de leidsters
hulp van ouders of vrijwilligers. Ouders
en verzorgers vinden de
peuterspeelzaal een fijne plek om
elkaar te ontmoeten en ervaring en
kennis over peuters te delen.

Kosten peuterspeelzaal
Vanaf 2018 betalen ouders en verzorgers naar inkomen (vanaf ongeveer
€ 11,- per maand). Ouders en verzorgers met een laag inkomen kunnen de
ouderbijdrage terugvragen. Informatie
hierover is te vinden op
www.hilversum.nl/kindpakket.
Peuterspeelzalen in Hilversum
Is jouw kind toe aan spelen, praten,
ontdekken en bewegen met leeftijdsgenootjes? Geef je zoon of dochter dan
op voor een van de peuterspeelzalen in
Hilversum. Kijk op www.hilversum.nl/
peuters voor een peuterspeelzaal in de
buurt. Op deze website vind je ook
informatie over de kosten, eventuele
kinderopvangtoeslag en inschrijving.
English version
For the English version of this flyer
please visit www.hilversum.nl/peuters.
ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ھذا اﻟﻣﻧﺷور
 ﯾُرﺟﻰ زﯾﺎرة، اﻹﻋﻼﻧﻲwww.hilversum.nl/
peuters.

Samen spelen op
de peuterspeelzaal

Ik vind de
peuterspeelzaal
leuk!
ik maak vriendjes en speel met ander speelgoed dan thuis ik kan buiten klimmen, fietsen en glijden of binnen een puzzel maken we knutselen de mooiste dingen we lachen veel
met mijn vriendjes ga ik op ontdekkingstocht samen bouwen we de hoogste blokkentoren ik leer van jou en jij van mij in de pauze eten we lekker fruit de juffen zijn lief

Kom jij
ook met
ons
spelen?

