Peuterspeelzaal in Schuinesloot
Kinderdagverblijf de Beestenboel is al jaren een begrip in Schuinesloot. Bekend is dat we
kinderdagopvang , voor- en naschoolse opvang en vakantieopvang bieden.
Minder bekend is dat we ook een peuterspeelzaal hebben.
Onze peuterspeelzaal is er voor alle kinderen van 2-4 jaar.
Dus ook peuters van ouders die niet in aanmerking komen voor
kinderopvangtoeslag zijn heel erg welkom op de peuterspeelzaal.
De overheid (de gemeente Hardenberg) stimuleert het bezoek van uw peuter aan de
peuterspeelzaal en subsidieert daarom dan ook een groot deel van de kosten.
We hebben iedere morgen peuterspeelzaal van 09.00 – 11.30 uur.
De peuterspeelzaal is voor kinderen een heel goede voorbereiding op de basisschool en
werken we ook samen met de basisschool. Zo gaan onze peuters vanaf 3,5 jaar één keer in
de maand naar de basisschool en draaien ze een ochtend mee met de jongste kleuters
Bij de Beestenboel werken 5 pedagogisch medewerksters die de kinderen begeleiden,
ondersteunen en verzorgen en de kinderen de mogelijkheid bieden om te ontmoeten, te
ontdekken en te ontwikkelen.
Elk kind is iedere dag bezig met het ontdekken van de wereld om zich heen. Dat doet het kind
op veel verschillende manieren; door te kijken, praten, lachen, kruipen, rennen, luisteren,
tekenen en ga zo maar door. Al deze aspecten zijn erg belangrijk,
want spelen is leren.

Openingstijden: Wij zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 7.00 – 18.00.
Peuterspeelzaal: 09.00 – 11.30 ( brengen vanaf 8.45)
Dagopvang/ vakantieopvang/ flexopvang:

Buitenschoolse opvang

7.00 – 9.00 per kwartier af te nemen
9.00 – 11.30 activiteitenblok (0-2) of peuterspeelzaal ( 2-4)
11.30 – 12.30 (etenstijd)
12.30 – 18.00 per kwartier af te nemen

12.00 – 13.00
13.00 – 15.00 per kwartier af te nemen
15.00 – 16.30 activiteitenblok
16.30-18.00 per kwartier af te nemen

Voorschoolse opvang: (minimaal een half uur)
7.00 – 8.30 per kwartier af te nemen

Contact: Telefoonnummer: 06-16893980 E-mailadres: info@kinderopvangschuinesloot.nl
Website: www.kinderopvangschuinesloot.nl
Ons adres: Schuineslootweg 76 7777 RC Schuinesloot

