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Startgroepen
De kraamkamer van Zeeuws-Vlaanderen

Nieuw een startgroep voor 
peuters in Sluis.



Aanbod:
Vanaf 19 augustus (het nieuwe schooljaar) starten we in peuterspeelzaal 
Pinokkio in Sluis met een bijzonder aanbod voor peuters in de leeftijd van 2 
tot 4 jaar. Uw peuter mag vanaf die datum 3 gratis dagdelen  per week extra 
komen spelen op de peuterspeelzaal.  U krijgt dus 3 ochtenden gratis bij een 
minimale afname van 2 ochtenden peuterspeelzaal.

Waarom:
De ontwikkeling van kinderen op jonge leeftijd is bepalend voor hun verdere 
leven. In de periode van 2 tot 6 jaar leren kinderen heel veel op een natuurlijke, 
snelle en effectieve manier.  Daarom gaan we op de peuterspeelzaal  werken 
met een Startgroep . Uw peuter in de leeftijd van twee tot vier jaar mag gratis 
3 ochtenden in de week extra komen spelen, ervaren en leren.

Hoe werkt de Startgroep:
Alle kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar wonend in het postcode gebied 
van de stad Sluis zijn welkom.  Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen  verzorgt 
in samenwerking met basisschool de Nieuwe van Dale de Startgroep. 
Onze pedagogisch medewerkers en docenten zijn gespecialiseerd in 
het werken met jonge kinderen en er wordt gewerkt met een erkend VVE 
programma.

Voordelen voor uw kind:
Door deze Startgroep worden de ontwikkelkansen van kinderen vergroot en 
bieden we een naadloze aansluiting voor uw peuter op Groep 1 van basisschool 
de Nieuwe van Dale. Bent u nieuwsgierig geworden naar de Startgroep en het 
samenwerkingsproject tussen onderwijs  en kinderopvang in Sluis? Kom dan
snel een kijkje nemen. U bent met uw kind(eren) meer dan welkom!

Informatie kunt u verkrijgen via: Kinderdagverblijf De Kabouterhut en peuter-
speelzaal Pinokkio, Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen en Basisschool de 
Nieuwe van Dale

Kinderdagverblijf De Kabouterhut 
en peuterspeelzaal Pinokkio
Kloosterstraat 40/42
4524 BL Sluis
tel. 0117-462259
kabouterhut@kinderopvangzvl.nl 

Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen 
tel. 0115- 612368
klantcontact@kinderopvangzvl.nl

Basisschool de Nieuwe van Dale
Kloosterstraat 30
4524 BL Sluis
tel. 0117-461712
denieuwevandale@escaldascholen.nl 

Nieuw een startgroep voor
peuters in Sluis.


