Een goede start
voor uw peuter
professionele voorschoolse educatie prikkelende activiteiten
ontwikkelingsgericht gezellig samen spelen gekwalificeerde
pedagogisch medewerkers koreinkinderplein.nl

‘Ik ervaar het educatieve deel als heel belangrijk en vind
PeuterPlaza een goede voorbereiding op de basisschool. De
activiteiten zijn voor Lars leerzaam, en vooral leuk. Vaak
komt hij zelfs zingend thuis. Dan heeft hij een liedje geleerd
met allerlei nieuwe woordjes.’ Els, moeder van Lars (3 jaar)

PEUTERPLAZA
Alle aandacht voor de ontwikkeling van uw peuter
Bij PeuterPlaza werken we gericht aan de ontwikkeling van
uw peuter. Zo kan uw kind straks een goede start maken op de basisschool. Zoekt u professionele dagopvang? Of wilt u de ontwikkeling van
uw peuter één of meerdere dagdelen per week stimuleren?
Dan is PeuterPlaza de juiste keuze.
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Ieder kind verdient een goede start op de basisschool.
Het PeuterPlaza programma van Korein Kinderplein helpt hierbij.
Met prikkelende activiteiten stimuleren we de ontwikkeling van
uw peuter. Speels en ongedwongen. In een gezellige, uitdagende
omgeving. Kom gerust eens kijken!
In onze groepen ontwikkelen kinderen al jong sociale vaardigheden:
respect voor elkaar, op je beurt wachten, samen delen, spelen én lol
maken met vriendjes. Het hoort allemaal bij PeuterPlaza.
Ontwikkelingsgericht
Met onze activiteiten stimuleren we de verschillende ontwikkelingsgebieden van uw peuter. Bijvoorbeeld de taalontwikkeling, rekenontwikkeling, sociale ontwikkeling en de motorische ontwikkeling. We
werken in thema’s die aansluiten op de leefwereld van peuters, en
gebruiken gecertificeerde methodes die we afstemmen op de methode
van de samenwerkende basisschool. Zo is de overstap naar groep 1
straks makkelijk gemaakt.
Professionele begeleiding
We volgen de ontwikkeling van uw kind nauwkeurig, en bespreken
onze bevindingen regelmatig met u. Heeft uw kind extra begeleiding
nodig? Dan pakken we dat snel op. PeuterPlaza werkt nauw samen
met de jeugdgezondheidszorg (het consultatiebureau). Samen hebben
we alle aandacht voor de ontwikkeling van uw kind.

samen spelen met leeftijdsgenootjes leren en vaardigheden
ontwikkelen een veilige omgeving professionele, ervaren en
betrokken begeleiding gecertificeerde voor-en vroegschoolse
educatie methodes uitdagend en goed speelgoed een goede
aanvulling op het leven thuis goed voorbereid naar de basisschool

Dagdelen en kosten
PeuterPlaza is er voor alle peuters. Afhankelijk van de gemeente waar
u woont, stroomt uw peuter in bij 2 jaar of 2 jaar en drie maanden.
Gedurende 40 weken per jaar is uw peuter twee of meer dagdelen per
week welkom bij PeuterPlaza. In veel gevallen krijgt u een deel van de
kosten vergoed via de gemeente of de Belastingdienst. Wilt u meer
weten over de keuze voor dagdelen, tijden en de kosten? Neem gerust
contact met ons op of kijk op onze website. Wij geven u graag
persoonlijk advies.
Kijkje nemen
Benieuwd hoe het er bij ons aan toe gaat? U bent van harte welkom,
samen met uw kind. Terwijl uw peuter gezellig meespeelt, beantwoordt
de pedagogisch medewerker uw vragen.
Aanmelden
Wilt u meer informatie of uw kind aanmelden?
Kijk op www.koreinkinderplein.nl of neem contact met ons op via
(040) 294 89 89. Wij ontmoeten u graag.

