
Samen spelen en leren 
voor alle kinderen vanaf 2 jaar

Meer weten? 
Kijk op: www.swazoom.nl | 020 569 68 14

Swazoom Kinderopvang
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de voorschool



WAT IS EEN VOORSCHOOL?
De voorschool is een plek waar peuters spelend leren en ouders elkaar 
kunnen ontmoeten. Op de voorschool krijgen de peuters van 2 tot 4 jaar 
spelenderwijs vaardigheden die zij nodig hebben voor een goede start 
op de basisschool.

De voorschool is meestal in hetzelfde gebouw als de basisschool. We wer-
ken nauw samen met de school. Zo heeft uw kind een grotere kans om de 
school met succes te doorlopen.

WAAROM NAAR DE VOORSCHOOL?
Door naar de voorschool te gaan, went 
uw peuter aan de dagelijkse regelmaat 
van naar school gaan. Op de voor-
school krijgt uw peuter plezier in sa-
men spelen en leren. De ontwikkeling 
van uw peuter wordt goed gevolgd.

De voorschool besteedt veel aandacht 
aan het leren en begrijpen van de 
Nederlandse taal. Vooral voor peuters 
waarvan de moedertaal geen Neder-
lands is, is dit goed. We bereiden uw 
kind zo goed voor op de basisschool. 
Het kan zijn dat uw peuter meer aan-
dacht nodig heeft. Dit bespreken we 
altijd met u.

WAT DOEN WE OP DE VOORSCHOOL?
Jonge kinderen leren door te spelen. Op de voorschool is er speelgoed 
en de pedagogisch medewerkers doen leuke dingen met de kinderen. 
Ze lezen voor, zingen liedjes en doen spelletjes. Al spelend leert uw kind 
de Nederlandse taal, tellen, kleuren maar ook met regels om te gaan. Uw 
kind leert samenwerken door te spelen met andere kinderen. 

De activiteiten zijn niet alleen binnen, maar ook regelmatig buiten. Voor 
peuters is buitenspelen heel belangrijk. Zij krijgen zo voldoende frisse 
lucht en beweging en ook buiten valt er veel te leren en te ontdekken. Er 
wordt elke dag gewerkt volgens een dagindeling met programma’s die 
de ontwikkeling van uw kind stimuleren.
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OUDERS HOREN BIJ DE VOORSCHOOL
Als uw kind naar de voorschool gaat doet u als ouder ook mee. Uw peuter
ontwikkelt zich niet alleen op de voorschool, maar ook thuis. U ziet waar 
uw kind mee bezig is en u kunt de spelletjes die ze op de groep doen dan 
ook thuis spelen. Regelmatig wordt met u besproken hoe het met uw kind 
gaat.

Op de voor- en basisschool werken ouderconsulenten die u kunnen uitleg-
gen wat voor activiteiten er voor ouders op de school en in de buurt zijn. 
Er zijn bijeenkomsten en cursussen voor ouders. Hier kunt u ervaringen 
uitwisselen met andere ouders en informatie krijgen over de ontwikkeling 
van kinderen.

“Van de themabijeenkom-

sten heb ik geleerd dat je 

op vele manieren iets met 

taal kunt doen. Het is ge-

zellig en leuk met andere 

ouders.”

“Kinderen en ouders wor-

den met elkaar in contact 

gebracht. Heel veel liefde in 

deze buurt in de vorm van 

educatie. Ze brengen
kinderen naar een hoger

niveau.”



Samen spelen en leren 
voor alle kinderen vanaf 2 jaar

U kunt uw kind online aanmelden via onze website: 
www.swazoom.nl

Of via ons Serviceteam:
kinderopvang@swazoom.nl  en 020 – 569 68 14 (onze 

telefonische bereikbaarheid kunt u vinden op onze website).

Swazoom Kinderopvang
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