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Door peuters
zelf te laten ontdekken, 

maken ze spelenderwijs kennis
met een grotere wereld

dan alleen thuis.
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Voor peuters is de wereld een grote ontdekkingstocht. 
Door peuters vooral zelf te laten ontdekken, maken 
ze spelenderwijs kennis met een grotere wereld dan 
alleen thuis. Wij zorgen voor een veilige en uitdagende 
omgeving met een vaste groep kinderen en pedagogisch 
medewerkers. 

Voor wie is de peuterspeelgroep?
De peuterspeelgroep is voor peuters tussen 2 en 4 jaar 
oud. De overheid geeft subsidie, zodat iedere peuter 
naar de peuterspeelgroep kan. Het maakt niet uit of 
u als ouder werkt, naar school gaat of dat u thuis bent 
voor de zorg van uw kind(eren). De eigen bijdrage is 
inkomensafhankelijk en kunt u berekenen via de
rekentool op onze website.

De peuterspeelgroep is open op maandag, woensdag 
en vrijdag van 8:15 uur tot 12:15 uur. De peuterspeelgroep 
is 40 weken per jaar open. Tijdens de schoolvakanties 
en feestdagen is de peuterspeelgroep gesloten. 

Wat doen we bij peuterspeelgroep Woelmuizen?
Bij de peuterspeelgroep maakt uw peuter kennis met 
een vast dagritme ter voorbereiding op de basisschool. 
Wij zorgen voor een uitnodigende omgeving met 
voldoende afwisseling in activiteiten en materialen. 
Tijdens een peuterspeelgroepochtend is er ruimte 
voor vrij spelen en voor gestructureerde activiteiten. 
We starten de dag in de kring. In de kring vertellen we 
aan de hand van de dagritmekaarten wat we allemaal 
gaan doen. Andere activiteiten die we afwisselend 
aanbieden in de kring zijn taalactiviteiten, muzikale 
activiteiten of cognitieve activiteiten. De groepsruimte 
is ingericht met vaste speelhoeken, namelijk de huis-
hoek, bouwhoek, leeshoek, puzzelhoek, creatieve hoek 
en de zand -en waterhoek. We werken met thema’s. 
De hoeken worden daarom thematisch ingericht
met uitdagende en ontwikkelingsgerichte materialen.
Bij het uitwerken van de thema’s zorgen wij ervoor
dat alle verschillende ontwikkelingsgebieden spelen-
derwijs worden gestimuleerd. Bij het bedenken van de 
verschillende thema’s wordt er rekening gehouden met 

de verschillende seizoenen en jaarlijks terugkerende 
activiteiten. Zoals de Kinderboekenweek, Sint-Maarten, 
Sinterklaas, Kerst, Nationale Voorleesdagen, Pasen, 
Koningsspelen, Nationale Modderdag en we sluiten 
altijd af met een jaarlijks ‘schoolreisje’. 

Kom gerust eens kijken! U bent samen met uw 
peuter van harte welkom!
Maak vrijblijvend een afspraak voor een kennismakings-
gesprek en rondleiding door te bellen of mailen.
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Samen spelen met eenuitdagend spelaanbod!


