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SDK Kinderopvang
Noorderkroonstraat 164
3318 VT Dordrecht
tel. (078) 622 61 99
e-mail: cb@sdk-kinderopvang.nl
www.sdk-kinderopvang.nl 

Stichting H3O
Postbus 151, 3300 AD Dordrecht
tel. (078) 890 50 00
e-mail: secretariaat@hadrio.nl
www.hadrieo.nl 

Stichting Het Peuterhuis
Dubbelmondestraat 1, 3312 NB Dordrecht
tel. (078) 614 01 06
e-mail: info@hetpeuterhuis.nl
www.hetpeuterhuis.nl

Stichting Peuterspeelzalen Dordrecht (SPD)
Korte Parallelweg 235, 3311 JN Dordrecht
tel.(078) 622 58 55
e-mail: spd@s-p-d.nl
www.s-p-d.nl

Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus 
Alfrink (SKOBA)
Bomkade 18, 3311 JT Dordrecht
tel. (078) 632 62 00
e-mail: info@skoba.nl
www.skoba.nl

Stichting Exploitatie Peuterhof (SEP)
Prof. Waterinklaan 43, 3312 KM Dordrecht
tel. (078) 633 34 55
e-mail: peuters@bogermanschooldordrecht.nl
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Wat is de peuteropvang?

Lichamelijke ontwikkeling
Spelen is gewoon leuk. Bij de peuteropvang 
is altijd allerlei speelgoed aanwezig. Door te 
spelen ontwikkelt een kind zich ook op tal 
van manieren. Neem bijvoorbeeld knutselen, 
knippen en plakken. Daardoor leert uw 
kind kleine en gecontroleerde bewegingen 
te maken. Dat is het begin van het (latere) 
leren tekenen en schrijven. Op de meeste 
peuterspeelzalen kan uw kind ook buiten 
spelen. Dat gebeurt natuurlijk in een veilige 
ruimte en onder toezicht van de medewerkers. 
Door te rennen, klimmen, fi etsen, of in de 
zandbak te spelen kan een kind zich lichamelijk 
verder ontwikkelen. Uw kind leert ook 
praktische dagelijkse dingen zoals zelf een jas 
aandoen of veters strikken waardoor uw peuter 
voor zichzelf kan zorgen.

Ontwikkeling van taal en denken
De pedagogisch medewerkers doen veel dingen 
samen met uw kind. Daarbij vertellen ze ook 
altijd hoe de voorwerpen en activiteiten heten. 

Zo leert uw kind spelenderwijs steeds meer 
nieuwe woordjes. Daarnaast wordt in de groep 
gezongen en lezen de medewerkers voor. 
Dat stimuleert de taalontwikkeling van uw 
kind en is belangrijk als voorbereiding op de 
basisschool. 

Sociale ontwikkeling
Vriendjes en vriendinnetjes zijn belangrijk voor 
kinderen. Voor uw kind is het ook leuk om met 
andere kinderen te spelen en samen plezier 
te maken. Maar sommige kinderen moeten 
nog wel leren om samen te spelen en samen 
te delen. Terwijl andere kinderen juist moeten 
leren om voor zichzelf op te komen. Zeker voor 
een kind dat niet vaak met andere kinderen 
omgaat, kan dat wel even wennen zijn. 
Ook daarvoor is bij de peuteropvang  veel 
aandacht. 

Er zijn in Dordrecht zes instellingen voor 
peuteropvang. Welke dat zijn, vindt u op 
de achterkant van deze folder. Bij deze 
organisaties kunt u uw kind aanmelden. 
De peuteropvanglocaties die bij deze 
instellingen zijn aangesloten, vindt u op 
de bijgesloten kaart. Naast het aanbod van 
peuteropvang zijn er ook kinderdagverblijven 
(oftewel kinderopvangorganisaties) in 

Dordrecht, die uw kind kunnen opvangen. 
Ook zij bieden mogelijkheden waarmee 
uw kind zich verder ontwikkelt. Voor 
meer informatie kunt u terecht bij de 
kinderopvangorganisaties in Dordrecht. 
Op de website van de gemeente 
www.dordrecht.nl (onderdeel onderwijs en 
kinderopvang) vindt u hiervan een overzicht.

De kosten van een plaats bij de peuteropvang 
zijn afhankelijk van uw inkomen. In sommige 
gevallen kunt u voor een vergoeding van de 
Sociale Dienst in aanmerking komen. 
Heeft u een inkomen dat gelijk is aan of 
lager dan de bijstandsnorm, dan kan uw 
kind gratis naar de peuteropvang. Voor meer 
informatie over de kosten kunt u terecht bij 
de organisaties voor peuteropvang die 

achterop deze folder staan. 
Een tabel met ouderbijdragen kunt u ook 
vinden op de website van de gemeente: 
www.dordrecht.nl/peuteropvang. 

Waarom spelen kinderen bij de
 
peuteropvang?

Waar kan ik mijn peuter inschrijven?

Wat zijn de kosten?

Bij de peuteropvang -ook wel peuterspeelzaal genoemd- komen 
kinderen van 2 tot 4 jaar twee of vier keer per week een ochtend 
of middag spelen. Een groep bestaat uit ongeveer 14 kinderen 
die worden begeleid door pedagogisch medewerkers. Zij doen 
allerlei leuke activiteiten met de kinderen. Voorlezen, knutselen, 
samen buiten spelen, spelletjes doen ... noem maar op. Er wordt 
gespeeld in kleine groepjes, met de leidster samen of alleen. 
Kortom: de peuteropvang is leuk en leerzaam voor uw kind en is 
een goede voorbereiding voor de basisschool.

Ook daarvoor is bij de peuteropvang  veel 


