
Peuterplusgroep 
in Vries 

www.skidkinderopvang.nl

OPENINGSTIJDEN

Op dinsdag-, en donderdagochtend van 
8.30 - 11.30 uur kunnen 3-jarige peuters 
gebruik maken van de peuterplusgroep in 
CBS De Holtenhoek. De peuterplusgroep 
is 40 weken per jaar open. De 
peuterplusgroep is gesloten 
tijdens de margedagen en 
schoolvakanties van CBS 
De Holtenhoek, op offi  ciële 
feestdagen en op Koningsdag. 

ONZE LOCATIES

CBS De Holtenhoek
Holtenweg 5
9481 CN Vries
tel: 0592-541644

Dependance van ’t Kiekgat
Veenweg 22 
9481 TJ VRIES 
tel. 0592-544254 
kiekgat@skidkinderopvang.nl

Jij komt toch 
ook naar de 

Peuterplusgroep?

TARIEVEN

De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk voor 
zowel de  gesubsidieerde plaatsen als de plaatsen 
onder de wet kinderopvang. Tweeverdieners 
of alleenstaande ouders die werken kunnen 
gebruik maken van de kinderopvangtoeslag. 
Niet werkende ouders of alleenverdieners 
kunnen gebruik maken van de subsidie 
regeling. U betaalt per ochtend 3 uur. 

AANMELDING EN 
INFORMATIE

U kunt zich online aanmelden via: 
www.skidkinderopvang.nl. Meer informatie 
kunt u verkrijgen via skidkinderopvang 
afdeling Plaatsingen, Telefoon 0592-304190.

Ontmoeten, ontdekken,    
ontwikkelen!

Volop in    b
eweging!



Op dinsdag- en donderdagochtend van 
8.30-11.30 uur kunnen 3-jarige peuters 
gebruik maken van de peuterplusgroep.

In het gebouw van CBS De Holtenhoek is een 
lokaal voor hen ingericht waar ze samen met 
de 4-jarige kleuters een activiteitenaanbod 
op maat krijgen. Dit aanbod wordt verzorgd 
door een leerkracht van CBS De Holtenhoek 
in samenwerking met een pedagogisch 
medewerker van skidkinderopvang. 
De pedagogisch medewerker neemt 
de peuters vanuit de opvang mee naar 
de peuterplusgroep en is daar tevens 
aanwezig voor verzorgende taken.

In de peuterplusgroep is aandacht voor 
alle ontwikkelingsgebieden van peuters 
en kleuters. Spelenderwijs worden de 
peuters zo voorbereid op de basisschool. 

In de peuterplusgroep leren kinderen
van én met elkaar!

Aanmelden voor de peuterplusgroep 
kan online via de website 
www.skidkinderopvang.nl.

Voor meer informatie kunt u bellen met 
skidkinderopvang afdeling Plaatsingen, 
telefoonnummer  0592-304190 en/of  met 
basisschool CBS De Holtenhoek, 
telefoonnummer  0592 – 541644.

Met én van elkaar 
leren, dat kan in de 

peuterplusgroep!

O
nt

m
oe

ten
, ontdekken en ontwikkelen!

Ben JIJ al 
3 jaar..? 

Dan ben je GROOT genoeg 
voor de peuterplusgroep!

Peuterplusgroep; voor een 
optimale voorbereiding op 

de basisschool. 

En natuurlijk vooral 
ook heel leuk!

Leren door   te spelen!


