Stichting Christelijke
Peuterspeelzaal
De Triangel

CHRISTELIJKE PEUTERSPEELZAAL

Locatie Maranatha
Grieglaan 4
3862 GV Nijkerk
Tel. 06 - 26 899 537
Locatie Hoeksteen
Zandoogje 1
3863 HS Nijkerk
Tel. 06 – 17 726 956
Locatie Rehoboth
Brink 43a
3861 VA Nijkerk
Tel. 06 - 19 037 994
Locatie Ichthus
Corn. van Ramshorstlaan 3
3863 AZ Nijkerk
Tel. 06 - 33 179 684

Meld
uw kind
nu
aan!

Locatie Horizon
van Noortstraat 36
3864 EV Nijkerkerveen
Tel. 06 - 33 370 245

Dé plek om samen te leren en te spelen!

Spelen en leren op de peuterspeelzaal:
een goede start voor de basisschool!
Vanaf 2 jaar en 3 maanden is uw kind van harte welkom op onze
peuterspeelzaal. De peuterspeelzaal is dé plek waar uw kind in een
gezellige en leerzame omgeving met leeftijdsgenootjes kan spelen.
Spelenderwijs krijgen de kinderen een zekere mate van zelfstandigheid
en zelfvertrouwen en kunnen zij op hun eigen manier verschillende
vaardigheden opdoen.
Dit vergemakkelijkt de overgang naar de basisschool.
Deskundige en enthousiaste leidsters begeleiden de peuters.
Om de overgang naar de basisschool zo klein mogelijk te maken,
hebben wij goed contact met verschillende basisscholen.
Omdat de peuterspeelzaal onder de Wet Kinderopvang valt, kunnen
ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag dit aanvragen.

VVE
Op onze peuterspeelzaal bieden we Voor- en Vroegschoolse Educatie
(VVE) voor kinderen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand.
Wij gebruiken hierbij het VVE programma ‘Doe meer met Bas’.
Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s die dicht bij de
belevingswereld van het kind liggen. Vanuit het thema doen we
verschillende activiteiten zoals; knutselen, zingen, spelletjes en nog
véél meer. Aan alle kinderen die onze peuterspeelzaal bezoeken
wordt het programma aangeboden, maar de kinderen met een VVEindicatie nemen hierbij een bijzondere plaats in en krijgen extra
begeleiding. 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.

Kennismaken of direct aanmelden
Identiteit
De Triangel verbeeldt de driehoek: peuterspeelzaal-kerk-gezin.
Vanuit de Bijbelse opdracht willen wij als christelijke peuterspeelzaal
de kinderen al op jonge leeftijd in contact brengen met Jezus Christus,
de opgestane Heiland.
Op onze peuterspeelzaal wordt daar invulling aan gegeven door het
zingen van christelijke liedjes, bidden en het luisteren naar verhalen
uit de Bijbel. Verder wordt er aandacht geschonken aan de christelijke
feestdagen.

U bent van harte welkom om een keer samen met uw kind te kijken
op een 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
06-14 504 708.

