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Het Rozenpoortje
Peuterhuis ‘Het Rozenpoortje’
staat op het terrein van vrije school
‘De Driestroom’ aan de Waalstraat 30
in ’s-Hertogen-bosch. Het peuterhuis
heeft een grote speelruimte.
Kinderen vanaf 2,5 jaar zijn van harte
welkom op 2 of 3 ochtenden in de
week. Vanaf 8.30 tot 12.45 uur
kunnen ze in een peuter-groepje
vreugde en plezier beleven aan het
spelen, bewegen, zingen gezamenlijk
eten en de verschillende verhaaltjes.

Spelen
Het Rozenpoortje biedt peuters zowel
structuur als beschutting, zodat de
kinderen zich veilig voelen en vol
vertrouwen kunnen spelen met
speelgoed van veelal natuurlijke
materialen. kinderen stimuleert is er
ook aandacht voor Naast het vrije
spel dat met name de fantasie van de
verschillende vormen van
bewegingsspel ter ondersteuning van
de fijne- en grove motorische
ontwikkeling van het kind. Het

Inschrijven
gezamenlijk eten en drinken is een
vast rustpunt gedurende de ochtend.
De voeding is verantwoord en van
biologische kwaliteit. Tijdens de
maaltijd worden de peuters al
vertrouwd gemaakt met een goede
sociale omgang.

De Seizoenen
De natuur en haar Seizoenswisselingen vormen een leidraad
gedurende het jaar. De kinderen
beleven de natuur door de steeds
veranderende seizoenentafel in het
peuterhuis en de daarbij passende
liedjes en versjes.
Het kijken naar een tafelspelletje
(klein verhaal), het meedoen aan
een gebarenspel vormt steeds een
vaste afsluiting en rustig einde van
de morgen.
De peuterleidster van Het Rozenpoortje besteedt veel aandacht aan
een huiselijke sfeer en zorgt dat
activiteiten en rustpunten elkaar
afwisselen gedurende de
speelochtenden.

Bent u geïnteresseerd maak dan
gerust een afspraak met de
peuterleidster om te komen kijken. Zij
kan uw vragen beantwoorden en
informatie over inschrijving en
plaatsing geven.
Conform peuterarrangement
gemeente ’s-Hertogenbosch, is de
maandelijkse bijdrage € 153,83 (op
basis van 2 dagdelen opvang).
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Indien u tweeverdiener bent en onder
de Wet Kinderopvang valt, kunt u,
afhankelijk van uw gezamenlijke
inkomen, middels de kinderopvangtoeslag uw eigen bijdrage verminderen (zie ook www.toeslagen.nl). Valt u
niet onder de Wet Kinderopvang en
uw plek wordt via het peuterarrangement gesubsidieerd door de
gemeente ’s-Hertogenbosch, dan
betaalt u enkel een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

