
 

KOM KENNISMAKEN MET ONZE  PEUTEROPVANG! 
 Uitdagende ruimte speciaal ingericht voor peuters. 
 Pedagogisch professionals met peuter expertise. 
 Doorgaande lijn van peuter naar kleuter. Uw kind kent o.a. de omgeving en de 

leerkrachten waardoor de overstap soepel verloopt.  
 Garantie op opvang, ook bij ziekte van een medewerker.  
 Volop ontwikkelingsgerichte activiteiten. 
 Voorbereid naar het onderwijs bij 4 jaar. 
 Uw peuter speelt en leert continu. 

PEUTEROPVANG/-SPEELZAAL  2 - 4 jaar: 
Peuteropvang tot 14.15u 
Peuterspeelzaal (inclusief VVE) tot 12.00u 
BUITENSCHOOLSE OPVANG 4 - 13 jaar:  
U kunt kiezen uit opvang tijdens schoolweken of voor het hele jaar,  
inclusief vakanties en schoolvrije dagen.  

IKC Sint Ludgerus | Weverswei 4a | 8711GP | Workum | info@eigenenwijzer.nl | 035-5826035 

Woensdag 15 maart 10.00 - 12.00 uur: inloopochtend!  
Kom gezellig langs met uw (bijna) peuter(s). Vooraf aanmelden is niet nodig. 



Heeft u interesse in onze opvang, wij helpen u graag! info@eigenenwijzer.nl | 035-5826035 

Buitenschoolse opvang  

Bij de BSO bieden we kinderen van 4-13 jaar de  

mogelijkheid om in een huiselijke sfeer te ontspannen, 

met elkaar te spelen en deel te nemen aan een  

uitgebreid aanbod aan activiteiten en workshops. De 

activiteiten worden afgestemd op de leeftijd van de 

kinderen. Kinderen krijgen op vaste momenten te eten 

en te drinken. Er is ruimte voor ontspanning en door 

hen mee te laten denken over het activiteiten aanbod  

stimuleren we ieder kind om deel te nemen en eigen 

talenten te ontwikkelen. In de vakanties maken we 

van iedere vakantiedag een feest met een uitdagend 

en leuk VakantieZotheid programma.  

De BSO is geopend tijdens schoolweken, aansluitend 

aan de schooltijden tot 18:30 uur. Vakanties en 

schoolvrije dagen van 08.00-18.30 uur. 

Peuteropvang en Peuterspeelzaal 

Alle kinderen van 2 en 3 jaar zijn van harte welkom bij 

onze peuteropvang en peuterspeelzaal. Onze pedagogisch 

medewerkers stimuleren de kinderen op een speelse ma-

nier op verstandelijk, emotioneel, motorisch en creatief 

gebied. Door een slimme combinatie van routines en  

activiteiten, krijgen ze in een veilige omgeving grip op de 

wereld. Zij ontmoeten andere kinderen en gaan samen op 

ontdekkingstocht, worden creatief uitgedaagd en ontwik-

kelen fantasie. Zij krijgen een steeds grotere  

woordenschat en leren samen te spelen en te   

communiceren. De methode die we hierbij gebruiken, 

sluit goed aan op het kleuteronderwijs vanaf groep 1.  

Openingstijden tijden 40 schoolweken:  

Peuteropvang: 08.00 - 14.15 uur. 

Peuterspeelzaal: 08.00 - 12.00 uur. 

Woensdag 15 maart 10.00 - 12.00 uur: inloopochtend!  
Kom gezellig langs met uw (bijna) peuter(s). Vooraf aanmelden is niet nodig. 


