
Nieuw voor peuters, Startgroepen 
in  Hulst en Sint Jansteen 

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 in Hulst en Sint Jansteen werken met Startgroepen op de peuter-
speelzalen  verbonden aan de basisscholen Inghelosenberghe, Moerschans, Nobelhorst, st 
Willibrordus en Wereldboom. Uw peuter in de leeftijd van twee tot vier jaar mag gratis één 
ochtend in de week extra komen spelen, ervaren en leren.

Aanbod:
Vanaf 28 augustus (het nieuwe schooljaar) 
starten we met een bijzonder aanbod voor 
peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Uw 
peuter mag vanaf dan gratis een dagdeel per 
week extra komen spelen op de peuterspeel-
zaal. U krijgt dus een dagdeel extra vanaf de 
minimale afname van twee dagdelen.
 
Hoe werkt de startgroep:
Alle kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar 
wonend in Hulst en St Jansteen (postcode 
beleid) zijn welkom.  De kinderopvang orga-
nisaties verzorgen in samenwerking met het 
basisonderwijs de startgroepen. 
Onze pedagogisch medewerkers zijn gespecialiseerd in het werken met jonge kinderen. 
Er wordt gewerkt met kleine groepen en een erkend VVE programma.

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



voor informatie en aanmelden

Peuterspeelzaal Inghelosenberghe  0114-374486 info@foxkidz.nl  basisschool Inghelosenberghe 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl
Peuterspeelzaal Moerschans  0114-370101 info@foxkidz.nl basisschool de Moerschans  0114-370083 moerschans@skoh.nl
Peuterspeelzaal de Robbedoes  0114-311941 info@detivoli.nl  basisschool Nobelhorst  0114-370537 nobelhorst@skoh.nl
Peuterspeelzaal St Willibrordus  0114-370541  info@foxkidz.nl  basisschool St Willibrordus  0114-370541 willibrordus@skoh.nl
Peuterspeelzaal de Wereldboom 0114-760150 info@detivoli.nl  basisschool de Wereldboom  0114-319130 de wereldboom@ogperspecto.nl


