Ouders over Stapmee!
‘Heel leuk en leerzaam.’
‘Een wekelijks terugkerend gezellig en ontspannen
moment, met verrassende onderwerpen. De begeleiding was belangstellend, vriendelijk en behulpzaam.’
‘Ik heb geleerd hoe ik spelenderwijs mijn kind kan
stimuleren in taal, knutselen en spelen. Voor mij en
mijn kind een heel leerzaam programma.’

Voor informatie en/of aanmeldingen
kunt u contact opnemen met:

Stapmee!
De Friese Meren

Stapmee!
De Friese Meren

Timpaan Welzijn
06 - 3864 9788
stapmee@timpaanwelzijn.nl

‘Ik heb mijn dochter nog nooit zoveel Nederlands
horen praten.’
‘Met geduld en wat extra aandacht, kunnen kinde-

In samenwerking met peuterspeelzalen, basisscholen
en Centrum Jeugd & Gezin (CJG) in De Friese Meren.

ren heel wat leren.’

Stimuleer spelenderwijs
de ontwikkeling van je kind

Wat vinden ouders?

Contact

Stapmee+!

Stapmee!

Ouderbijeenkomsten

Stap Mee is een taal- en spelprogramma voor

Stap Mee+ is een gezinsgericht stimuleringspro-

Naast het huisbezoek organiseren we enkele

kinderen van 2 tot 4 jaar. Spelenderwijs wijzer

gramma voor kinderen van 4 tot 6 jaar. Met een

ouderbijeenkomsten per jaar. Hier kunnen ouders

worden met je kind, samen genieten van het

aantal werkmaterialen en leesboekjes oriënteren

elkaar ontmoeten en hun ervaringen delen met

leerzame programma met bijbehorend materiaal.

kinderen zich spelenderwijs op het lezen, schrijven

elkaar. In samenwerking met het consultatie-

en rekenen in groep 3. Het stimuleert de ont-

bureau kan ook een thema worden besproken

Als ouder lever je een belangrijke bijdrage aan de

wikkeling, bevordert een actieve leerhouding en

(bijvoorbeeld: hoe ga je om met meertaligheid).

ontwikkeling van je kind. Vooral als je kind wat
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extra aandacht nodig heeft. We maken gebruik van

(interactie) in het gezin.

de
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het VVE* thuis programma dat goed aansluit op de

Duur van het programma
Beide programma’s Stap Mee en Stap Mee+ duren

peuterspeelzalen. Voor 2-4 jarigen is herhaling erg

De stapmedewerker gaat op huisbezoek en laat

minimaal 3 maanden en maximaal 2 jaar. Er zijn

belangrijk (kinderen vragen vaak naar hetzelfde).

zien hoe moeder en kind de activiteiten kunnen

geen kosten aan verbonden.

De samenwerking met de peuterspeelzaal is dus

uitvoeren. De activiteiten sluiten aan bij de kennis

van belang; opgroeien gebeurt niet alleen thuis.

en vaardigheden die nodig zijn in het basisonder-

De stapmedewerker komt wekelijks bij u thuis

wijs. Samenwerking met de basisschool is ook van

om samen met u en uw kind de activiteiten te

belang.

doen.
VVE* Voor- en Vroegschoolse Educatie;
voor het bevorderen van een goede aansluiting
op het basisonderwijs.

Stap Mee 2 tot 4 jaar

Stap Mee+ 4 tot 6 jaar

