LOCATIES WAAR WE SAMENSPEL BIEDEN

Samenspel

Voorscholen Den Haag
Pinky
Kootwijkstraat 35
2573 XJ Den Haag
T 070 345 47 85
Nijkerklaan 7
2573 BA Den Haag
T 070 345 77 26
De Buutplaats
Hoefkade 677
2525 LE Den Haag
T 070 388 59 99
De Peutergaarde
Ambachtsgaarde 5
2542 ED Den Haag
T 070 820 01 30
De Zuidwestertjes
Marterrade 312
2544 JM Den Haag
T 070 366 04 84

Stichting Kinderspeelzaal
Postbus 649, 2600 AP Delft
E administratie@kinderspeelzaal.nl
W www.kinderspeelzaal.nl

Uw kind ontwikkelt
zich spelenderwijs,
samen met u!

Geef uw kind een optimale start!
Het kind staat centraal bij Stichting Kinderspeelzaal.

Dagdelen

Wij willen alle kinderen dan ook een optimale start geven in

Het speel- en leerprogramma Samenspel is één ochtend in de week.

hun (voor)schoolse ontwikkeling. Wij bieden ‘Samenspel’,

De dag kan verschillen per voorschool. Vraag ernaar als u contact

een speel- en leerprogramma voor kinderen van 2 tot 2,5 jaar

opneemt met een van onze vestigingen.

en hun ouders.
Plaatsing
Bij Samenspel komt u als ouder of verzorger met uw

Bij aanmelding voor de voorschool wordt u uitgenodigd ook de

peuter mee en wordt u door deskundigen begeleid op

Samenspelgroep te bezoeken. Het speel-leerprogramma is voor

onze voorschool. U ervaart wat wij op de voorschool

peuters tussen de twee en tweeënhalf jaar. Uw peuter stroomt dan

aanbieden en leert hoe u de ontwikkeling van uw kind

door naar de voorschool.

spelenderwijs kunt stimuleren.
Interesse?
U komt samen met uw kind spelen in het lokaal van

Neem contact op met één van onze locaties voor meer informatie

een van onze voorscholen. Zo maakt u direct kennis met

en inschrijving. Zij vertellen u graag meer over het programma en

andere ouders van jonge kinderen. Peuters die meedoen

de tijden van de Samenspelgroep. Kom gerust langs en doe mee!

aan Samenspel zijn beter voorbereid op de voorschool en

Daarna kunt u zelf beslissen of u uw peuter wilt aanmelden.

stromen makkelijker door naar een peutergroep. Dit betekent

Het speel- en leerprogramma Samenspel duurt maximaal zes maanden.

een veilige en goede start voor uw peuter!

Dit programma wordt volledig door de gemeente Den Haag
gesubsidieerd en bieden we daarom GRATIS aan.

Door samen met uw kind deel te nemen aan Samenspel
voelen u en uw kind zich al wat meer vertrouwd met de

Kijk voor meer informatie en inschrijving op:

voorschool. Voor de peuters is het fijn om op een speelse

www.kinderspeelzaal.nl

manier de Nederlandse taal beter te leren spreken. Ook leert
u samen spellen en liedjes die u thuis kunt spelen en zingen.
Verder geven we informatie over opvoedkundige onderwerpen, zoals zindelijkheid, slapen en speelgoed dat leuk én
leerzaam is voor uw kind.
Kies ook voor Samenspel en we maken samen
de overgang naar de voorschool makkelijker en
vertrouwder voor uw kind.

