samen met ouders
U kent uw kind als geen ander.
Daarom vinden wij een goed contact met
ouders erg belangrijk.
Er is altijd tijd voor een gesprek met één van
de leidsters tijdens het brengen en ophalen
van uw kind. Natuurlijk kunt u hiervoor ook
apart een afspraak maken.

Cornelis Musius,
de basisschool met PIT
( PLEZIER , INZET EN TALENT )

Inschrijven
Op peuterspeelzaal ‘het Muizenhuis’ zijn alle kinderen
tussen 2 en 4 jaar van harte welkom. Drie dagdelen per
week kan uw kind hier samen met leeftijdgenoten komen
spelen. De peuterspeelzaal is 5 ochtenden en 1 middag
per week geopend. Tijdens de schoolvakanties is de
peuterspeelzaal gesloten.
Voor meer informatie over ‘het Muizenhuis’ kunt u bellen
met (015) 2628060 of op de site www.cornelismusius.nl
via de button ‘peuterspeelzaal’ onze website bekijken.
U kunt ook altijd bij ons binnenlopen voor een vrijblijvende
kennismaking. Om uw peuter in te schrijven kunt u een
inschrijfformulier ophalen bij de peuterspeelzaal.

In ons gebouw is ook de RK basisschool
Cornelis Musius gevestigd. ‘Het Muizenhuis’
werkt nauw samen met deze school om de
overstap naar het basisonderwijs soepel te
laten verlopen. Wilt u informatie over de
Cornelis Musiusschool? Kijk dan op
www.cornelismusius.nl of vraag ernaar bij één
van onze leidsters.

Peuterspeelzaal
het Muizenhuis

een goede

start!

een goede start!
Op peuterspeelzaal ‘het Muizenhuis’ leert
uw kind in een speelse, veilige omgeving
om te gaan met leeftijdgenootjes.
De leidsters stimuleren de kinderen om
samen te spelen, afspraken te maken en hun
beurt af te wachten.
Uw kind leert zo spelenderwijs allerlei
vaardigheden die het later op de
basisschool nodig heeft; een goede start!

leuk en leerzaam
Op de peuterspeelzaal kunnen de kinderen in
de poppenhoek spelen, met blokken bouwen,
in de gymzaal fietsen, in de ballenbak spelen
en nog veel meer.
Wij werken ieder jaar met 12 verschillende
thema’s zoals: waar woon ik, Sinterklaas, de
lente en hoe zie ik eruit? Bij deze thema’s worden passende boekjes voorgelezen,
liedjes gezongen en er wordt veel geknutseld.
De thema’s dagen de kinderen uit om te
onderzoeken, te praten en te leren.
Kortom de peuterspeelzaal is leuk en leerzaam.

ieder kind is belangrijk
De peutergroep bestaat uit maximaal
18 peuters. Op ‘het Muizenhuis’ zijn veel
groepsactiviteiten, maar wij vinden het ook
belangrijk om ieder kind individueel de
aandacht te geven die het nodig heeft.
Er zijn daarom altijd twee ervaren,
gediplomeerde leidsters aanwezig om uw
kind kundig te begeleiden.
Want ieder kind is belangrijk.

