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Nieuwe peutergroeP
en bso Dikkertje DaP
ZUTPHEN - Na de zomerva-
kantie opent Dikkertje DaP

kinderopvang de deuren van
een nieuwe peutergroeP en

bso binnen de AchtsProng.
Binnen de school is een aPart
lokaal ingericht voor de Peu-
ters en bso-kinderen. Zo is

er een mooie doorloPende
leerlijn van opvang naar de

basisschool.

"Op dinsdag 4 iuli zal dit
gevierd worden met een fees-
telljke opening aan De Brink
126 te Zutphen. Van 14.00
tot en met 16.30 uur oPe-
nen we de deuren voor alle
ouders en kinderen om een

kilkje te komen nemen", ver-
telt Linsey Abbink.

De peutergroep is bedöeld
voor kinderen van 2,5 jaar tot
en met 4 iaar. Peuters met
een VVE-indicatie zi.in ook
van harte welkom. OP de
peutergroep wordt gewerkt
met de VVE-methodiek
'startblokken'. Het is een
mooie voorbereiding voor
de basisschool. Op de Peu-
tergroep worden activitei-
ten georganiseerd die toe-
gespitst zijn op alleen Peu-
ters. Dit heeft een stimule-
rend effect op het sPel, de

groei en de ontwikkeling van
kinderen. Op de peutergroeP
wordt gezocht naar de juis-

te balans tussen insPanning
en ontspanning van de Peu-
ter. Voor elke peuter is het
belangrijk dat hij of zij de kans

krijgt om op de peutergroeP
te leren en te ontwikkelen.
Zo krijgt de peuter een goede

basis voordat hli oÍ zii naar de

basisschool gaat.

"Ook als u geen recht heeÍt
op kinderopvangtoeslag, kan
uw kind naar de peutergroeP.
Hoe dat kan? Door de nieuwe
regeling die per 1 april2017
is ingegaan. Want'ouders die
geen recht hebben op kin-
deropvangtoeslag, .krijgen de
peuteropvang vergoed door
de gemeente Zutphen. De

ouder /verzor ger betaalt voor
de peutergroep alleen een
inkomensafhankelijke ouder-
bijdrage. De bso is bedoeld
voor alle kinderen van 4 tot
en met 12 iaar die voor of na

schooltijd opvang nodig heb-
ben. Op de bso woÍdt voloP
ruimte geboden aan de kin-
deren om zelf een invulling
aan hun vrije tijd te geven.

Daarnaast worden uitdagen-
de activiteiten aangeboden
die aansluiten bij de interesse
van de kinderen of gaan we
met z'n allen op pad."

De nieuwe peutergroeP en

bso zal na de zomervakantie
iedere maandag tot en met
vrijdag geopend ziin van 7 .OO

tot 18.30 uur.


