
  ...de GRATIS  
kennismakingsweken    
         op de  
   peuterspeelzaal!

Is je kind 2 of 3 jaar en is er een indicatie Extra Spelen en Leren,  
of een indicatie Gelijke Kansen? Dan kom je in aanmerking voor  
4 weken gratis peuteropvang, aangeboden door de gemeente 
Rotterdam. Op de peuteropvang ontwikkelt je peuter zich al spelend 
en ontdekt daar samen met vriendjes de wereld.

Tot ziens op de  
   peuterspeelzaal!

Meer weten of aanmelden?
Onze klantadviseurs helpen je graag! 
• klantadvies@kinderdam.nl
• (010) 44 300 36
• www.kinderdam.nl

Wanneer
De kennismakingsweken zijn van 1 september 2021  
t/m 29 november 2021.

4 weken  
Met een indicatie Extra Spelen en Leren, of Gelijke Kansen 
komt je peuter in aanmerking voor maar liefst 4 weken gratis 
peuteropvang, maximaal 16 uur per week.  
 



Je hebt een waardebon ontvangen 
van een CJG-locatie of een mede-
werker uit het wijkteam 
Meld je peuter dan aan via de  
website www.kinderdam.nl of bij 
een van onze locaties. 

Hoe werkt het?

Eisen:
Je kind is 2 of 3 jaar.Je kind heeft een  indicatie Extra Spelen en Leren of een indicatie Gelijke Kansen.

1.
2.

of

Je wilt je peuter aanmelden via 
een peuterspeelzaal (met of 
zonder waardebon)  
Bezoek dan een van onze locaties. 
Onze pedagogisch medewerkers 
helpen je daar verder.  

De afdeling Klantadvies neemt telefonisch contact met 
je op om de mogelijkheden te bespreken.  

De medewerkers van de peuterspeelzaal nodigen je uit 
voor een kennismakingsgesprek.  

Je peuter start met de gratis peuteropvang voor 4 weken. 

De medewerkers van de peuterspeelzaal nodigen je uit 
voor een tussentijds gesprek. 

Wil je de peuteropvang graag 
verlengen?  
De afdeling Klantadvies neemt 
contact met je op om de plaatsing 
voor je peuter vast te leggen. 

Wil je de peuteropvang stoppen? 
De afdeling Klantadvies neemt 
contact met je op voor een laatste 
gesprek. 
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