Naar de basisschool een grote stap?

Helemaal niet!

De peuterspeelzaalvoorziening in Borkel en Schaft dreigt te verdwijnen!
Door sterk teruglopende peuteraantallen dreigt de peuterspeelzaalvoorziening in
Borkel en Schaft, speelzaal Borkellijntje, te verdwijnen. Alhoewel er toch een groep
jonge kinderen in de gemeente aanwezig is maken te weinig gezinnen gebruik
van de voorziening die in het dorpshuis naast de basisschool gevestigd is.
Willen we met elkaar een voorschoolse voorziening in stand houden dan zullen er
op korte termijn meer aanmeldingen moeten komen voor de peuterspeelzaal.
Peuterspeelzaal Borkellijntje biedt alle kinderen tussen 2 en 4 jaar een speels
educatief programma aan dat hen een goede voorbereiding op de basisschool geeft. Er is veel samenwerking met de basisschool zodat het voor
kinderen geen overstap meer is maar een logisch vervolg. Elke speelzaal van
Peuterdorp waar ook Borkellijntje toe behoort, werkt vanuit de visie dat spelen
voor kinderen leren is. Alle activiteiten worden aangeboden vanuit een duidelijk
context voor kinderen. Ze kunnen kiezen in welke hoek ze willen spelen en met
wie. Natuurlijk zijn er ook gezamenlijke activiteiten waar de kinderen aan deel
kunnen nemen. De meeste thema’s sluiten aan bij de thema’s van de onderbouw
van de basisschool. Spelen is leren en spelen doe je met elkaar is ons motto!
Goed voorbereid naar de basisschool.
Wij zijn van mening dat ons aanbod voor ieder kind tussen de 2 en 4 jaar goed is
om te volgen. We doen een oproep om een keertje naar onze peuterspeelzaal
te komen kijken zodat u uzelf kunt overtuigen.
Wij zijn open op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.
U kunt even binnenlopen als het u uitkomt. Voor een uitgebreider bezoek kunt u
het beste even een afspraak maken met de teamleidster, Lisette van Son
tel. 2068636 (ma, woe, vrij. ochtend) Email: borkellijntje@peuterdorp.nl
De peuterspeelzaal van Peuterdorp, Borkellijntje is gevestigd aan de Dorpsstraat 55a
Meer informatie kunt u vinden op onze Website:
www.peuterdorp.nl / Email: info@peuterdorp.nl
Wij hopen op aanmeldingen voor de peuterspeelzaal zodat we deze kwalitatief
goede voorziening in Borkel en Schaft in stand kunnen houden.
Samen houden we de leefgemeenschap Borkel en Schaft in stand!

