
Spelend leren op de peuterspeelzaal       
Goed voorbereid naar de basisschool!

Is uw kind tussen de 2 jaar en 3 maanden en 
4 jaar? Kom dan naar peuterspeelzaal! De 
peuterspeelzaal is een leuke en leerzame plek 
waar uw kind onder deskundige begeleiding 
heerlijk kan spelen. Zo helpt u de ontwikkeling 
van uw kind te stimuleren. En het mooie is: 
spelenderwijs wordt uw kind voorbereid op het 
basisonderwijs. Een goede start!

De wereld ontdekken
Peuters zijn nieuwsgierig naar de wereld 
om hen heen. De peuterspeelzaal maakt die 
wereld stap voor stap een beetje groter. Op de 
peuterspeelzaal leert uw kind deel uit te maken 
van een groep: samen spelen, eerlijk delen en 
op je beurt te wachten. Bovendien stimuleert 
de peuterspeelzaal de taalontwikkeling, 
rekenontwikkeling, de kleine en grote motoriek 
en de emotionele ontwikkeling van uw kind.

Spelenderwijs leren
Op de peuterspeelzaal ontdekt uw kind spelenderwijs 
wat hij of zij allemaal kan. Het speelgoed en de 
activiteiten stimuleren om nieuwe dingen te doen. 
Bij De Triangel krijgen de kinderen een vast dagritme 
aangeboden. Peuters doen mee aan de kring en de 
groepsactiviteiten en kiezen daarnaast zelf wat ze 
willen doen tijdens het vrije spel. Het samen plakken, 
kleien, verven, lezen, zingen, bouwen en bewegen 
stimuleert de ontwikkeling van uw kind op allerlei 
manieren.

Wat doen we leuke dingen!
• Samenspelen met leeftijdsgenootjes (sociale 

vaardigheden)
• Klimmen, fietsen en beweegspelletjes (grote 

motoriek)
• Liedjes zingen en voorlezen (taalontwikkeling)
• Spelletjes met groter/kleiner/meer/minder, 

vormen en tellen (rekenontwikkeling)
• Spelen met verf, klei en papier (creatieve 

ontwikkeling)
• Bouwen en tekenen (kleine motoriek en 

coördinatie)
• Spelen in de huishoek (fantasie en emotionele 

ontwikkeling)

Een grote, maar leuke stap
De stap van thuis naar de peuterspeelzaal is best 
groot. De eerste keer is altijd spannend, voor zowel de 
ouder(s) als het kind. Daarom kunt u vooraf met uw kind 
komen wennen. Maar u zult al snel zien dat uw kind 
het erg leuk vindt! De peuters op de peuterspeelzaal
hebben plezier, maken vriendjes en krijgen 
zelfvertrouwen. 

Het doet ze goed een paar uurtjes per week in 
een andere omgeving te zijn. Deskundige leidsters 
zorgen ervoor dat het kind zich fijn voelt. En 
vooral: dat het kind zichzelf kan zijn en zich kan 
ontwikkelen.

Werken met thema’s
Kinderen die naar de peuterspeelzaal gaan, leren 
spelenderwijs veel dingen om een goede start op de 
basisschool te kunnen maken. De Triangel gebruikt 
het programma “Doe meer met Bas” voor Voor- en 
Vroegschoolse Educatie (VVE).

Een VVE programma is gericht op de totale 
ontwikkeling van het kind, dus zowel de taal 
en cognitieve ontwikkeling als ook de sociaal- 
emotionele en motorische ontwikkeling. 

Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s die 
dicht bij de belevingswereld van het kind liggen, 
bijvoorbeeld: “Bas in de lente”, “Bas en zijn familie” 
of “Bas in het verkeer”. Vanuit de thema’s doen we 
verschillende activiteiten zoals: knutselen, zingen, 
spelletjes en nog véél meer. 
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Samen spelen en ontwikkelen.... 
leuk en belangrijk! .



Extra uren met een VVE-indicatie.
Sommige peuters hebben een extra ondersteuning 
nodig voor bijvoorbeeld de taalontwikkeling of 
de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zij krijgen 
dan van het consultatiebureau een indicatie 
voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit 
houdt in dat zij extra uren naar de peuterspeelzaal 
komen en kunnen leren van de herhaling of door 
bijvoorbeeld met de leidster spelen en leren in 
kleine groepjes of individueel.

We hebben een vast dagritme, waardoor de 
kinderen al een beetje wennen aan het naar 
school gaan, zonder dat het ‘schools’ is. Op de 
groep (maximaal 16 kinderen) staan twee vaste 
leidsters die de kinderen goed kennen, waardoor 
ieder kind begeleid kan worden in zijn of haar 
mogelijkheden.

Identiteit 
De Triangel is een christelijke peuterspeelzaal 
waar de leidsters vanuit hun eigen christelijke 
achtergrond de kinderen bekend willen maken 
met de God van de Bijbel. Dit gebeurt vanuit de 
liefde die wij van God ontvangen. We willen de 
Bijbel als leidraad hanteren en Jezus’ voorbeeld 
volgen. Met de kinderen bidden wij, vertellen 
verhalen uit de bijbel en zingen christelijke 
liedjes. Ook vieren wij de christelijke feesten met 
de kinderen.
Onze christelijke grondslag wil zeker niet zeggen 
dat alleen kinderen uit christelijke gezinnen bij 
ons terecht kunnen. Integendeel, alle kinderen 
bij De Triangel zijn welkom, ongeacht religieuze 
overtuiging of achtergrond.

Waarom? 
Daarom!

De voordelen van de peuterspeelzaal:
• Gericht op de ontwikkeling van het kind
• Spelenderwijs leren in een groep
• Een prikkelende, stimulerende omgeving
• Spelen en experimenteren
• Aandacht voor taal
• Vriendschappen sluiten
• Oog voor eigenheid
• Speelse voorbereiding op de basisschool
• Veilig en deskundig

Wat kost het?
Voor de peuterspeelzaal betaalt u een vast bedrag 
per maand. Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag 
krijgt u een deel van de kosten terug via de 
kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.

Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan 
betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage.
Op onze website vindt u een overzicht van de huidige 
tarieven.

Wilt u weten wat in uw geval de peuterspeelzaal gaat 
kosten, neem dan contact op met onze administratie 
via 06-14504708, wij rekenen het graag voor u uit. 

Wilt u weten of u recht heeft op kinderopvangtoeslag? 
Zie www.toeslagen.nl of bel 0800 - 0543.

Kennismaken of direct aanmelden 
U bent van harte welkom om een keer samen met 
uw kind te kijken op één van onze locaties. De 
leidsters vertellen u met alle plezier iets over onze 
peuterspeelzaal en zo kunt u een beeld krijgen van 
de plaats waar u uw peuter eventueel wilt brengen. 

Om uw kind aan te melden kunt u het digitale 
inschrijfformulier op onze website (www.
peuterspeelzaaldetriangel.nl) invullen.

Voor vragen over de aanmelding kunt u contact 
opnemen met de administratie via info@
peuterspeelzaaldetriangel.nl of 06-14504708.

van harte welkom! 

Nijkerk:
Locatie Maranatha | Grieglaan 4 
06-26899537

Locatie Hoeksteen | Zandoogje 1 
06-17726956

Locatie Rehoboth | Brink 43a
06-19037994

Locatie Ichthus | Cornelis van Ramshorstlaan 3
06-33179684

Nijkerkerveen:
Locatie Horizon | Van Noortstraat 36
06-33370245

CHRISTELIJKE  PEUTERSPEELZAAL 

https://peuterspeelzaaldetriangel.nl/tarieven/
https://peuterspeelzaaldetriangel.nl/aanmeldformulier/

