Ouders over Opstapje

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

‘Ik heb van Opstapje geleerd dat mijn kind heel veel

‘Ik hoor mijn zoon steeds meer Nederlands praten.’
‘Ik geniet als ik zie wat mijn dochter nu kan.’

Ouders over Opstap

STAP!

programma’s

van mij kan leren.’

Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân
opstapswf@timpaanwelzijn.nl

‘Ik hoor van de juf dat mijn kind het beter doet op
06 4630 2955

school.’
‘Mijn dochter kan nu rustig met een werkje bezig
zijn.’
‘Mijn zoon vraagt zelf om Opstap te doen.’

Een samenwerking met GGD-Fryslân, peuter- en
kinderopvang en basisscholen in Súdwest-Fryslân.
www.timpaanwelzijn.nl

Help uw kind
spelenderwijs leren
Wat vinden ouders?

Contact

Spelen en leren thuis
Jonge kinderen leren spelenderwijs van mensen
om hen heen. Van de leidster, de leerkracht op
school en ook van oma, opa, andere familie, buren
en kinderen. En van hun eigen moeder en vader
leren kinderen het meest. Met spelend leren
thuis, helpt u uw kind een goede start te maken
op de basisschool voor het leren lezen, schrijven en
rekenen. Om u bij deze belangrijke taak te helpen,
kunt u meedoen aan Opstapje en/of Opstap. De
Stapbegeleidster komt regelmatig bij u op bezoek
om samen te spelen met u en uw kind. Ze neemt
materialen en boekjes mee en legt uit wat het kind
ervan leert. Plezier in samen spelen en leren staat
voorop.

Opstapje is een thuisprogramma voor kinderen van
ongeveer 2 tot 4 jaar.
Geregeld sluit de Stapbegeleidster met de spelletjes en activiteiten aan bij het thema dat op de
speelzaal van uw kind centraal staat. Kinderen van
2-4 jaar houden van herhaling. Van hun eigen
ouders, horen ze ook thuis de nieuwe woorden en
liedjes die ze op de speelzaal leren!
Vindt u het belangrijk om uw kind zo goed mogelijk
voor te bereiden op de basisschool?
Wilt u elke dag een kwartiertje samen met uw kind
spelen?
Doe dan mee aan Opstapje!

Opstap is een thuisprogramma voor kinderen van
4 tot 6 jaar.
De Stapbegeleidster neemt materialen en boekjes
mee die u voor Opstap nodig heeft. En legt de
spelletjes en oefeningen uit.
Vindt u het belangrijk om uw kind zo goed mogelijk
voor te bereiden op het leren lezen, schrijven en
rekenen op school?
Wilt u elke dag twintig minuten met uw kind spelen
en leren?
Doe dan mee aan Opstap!
Opstap duurt minimaal 6 maanden tot maximaal 2
jaar. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Opstapje duurt minimaal 3 maanden tot maximaal
2 jaar. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Opstapje 2 tot 4 jaar

Opstap 4 tot 6 jaar

