
Ontdek je wereld spelenderwijs



Leren, groeien en 
spelen onder één dak
Niets is leuker dan spelenderwijs leren.  
Al vijftig jaar helpen wij peuters om  
de wereld te ontdekken. Op een 
speelse manier, in een knusse en  
veilige omgeving.

Peuterdorp is een plek waar je  
(nieuwe) vriendjes en vriendinnetjes 
ontmoet, heerlijk speelt en jezelf 
ontwikkelt.  Door middel van vaste 
en spontane activiteiten prikkelen 
we de zintuigen, stimuleren we de 
motoriek en fantasie en bevorderen 
we taalontwikkeling. Kinderen hebben 
plezier, zijn volop in beweging en doen 
allerlei (sociale) ervaringen op.

Stapsgewijze 
voorbereiding
Al onze locaties zijn gevestigd in 
of bij een basisschool in ons dorp 
waardoor de overstap voor een kind 
veel makkelijker wordt. Bovendien is 
er een nauwe samenwerking met de 
diverse scholen en ondernemen we 
gezamenlijke activiteiten. Zo leren 
peuter en school elkaar geleidelijk 
kennen en is je kind al helemaal 
vertrouwd met de (nieuwe) omgeving.

Ook voor kinderen die op een andere 
basisschool zullen starten is het prettig 
om het dagritme binnen een school te 
leren kennen. Natuurlijk zorgen we ook 
voor een goede overdracht naar de 
nieuwe juf of meester.

Stap voor stap
naar de basisschool

Vijftig jaar
pedagogische
ervaring



Vaste gezichten
Kinderen leren het beste als ze zich op 
hun gemak voelen en als ze uitgedaagd 
worden zich te ontwikkelen. Daarom 
heeft elke locatie vaste pedagogisch 
professionals die in de meeste gevallen 
al jaren en met veel plezier voor 
onze peuters zorgen. Ze zijn allemaal 
gediplomeerd en zeer ervaren. 
Spelenderwijs moedigen ze je kind aan 
en benaderen je peuter positief, als extra 
stimulans om te blijven leren, ontwikkelen 
en samen fijn te spelen.

Vroeg- en voor-
schoolse educatie
Natuurlijk wil je dat je kind een goede 
en eerlijke start krijgt op de basisschool. 
Binnen ons peuteraanbod bieden 
we ook vroeg- en voorschoolse 
educatie (VE) aan. Peuters die extra 
aandacht nodig hebben op gebied 
van taal of op sociaal emotioneel vlak 
stimuleren we met dit programma 
extra in de ontwikkeling. Door peuters 

extra aandacht en ondersteuning te 
bieden kunnen we met VE preventief 
inspelen op deze ontwikkelgebieden 
om eventuele achterstanden te 
verminderen of voorkomen.

Hoge beoordeling
Ouders zijn enthousiast over Peuterdorp. 
In sommige families gaan peuters 
al van generatie op generatie naar 
één van onze locaties. Al jaren op rij 
scoort Peuterdorp hoog in het jaarlijkse 
klanttevredenheidsonderzoek. Zo 
hebben we in 2020 van onze ouders 
een 8,5 gekregen en daar zijn we 
uiteraard enorm trots op!

Maak kennis 
met Peuterdorp!
Op zoek naar een knusse plek waar  
je peuter zich spelenderwijs kan 
ontwikkelen en voorbereiden op het 
basisonderwijs? Bel of mail ons dan! 
Onze contactgegevens vind je op  
de achterzijde.
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www.peuterdorp.nl
info@peuterdorp.nl

VALKENSWAARD

Van de Venstraat 9
Tel: 040 204 89 19

Kromstraat 12 A
Tel: 06 46 66 68 94

Haagstraat 130
Tel: 040 204 29 99

DOMMELEN

Hoefsmidwei 4
Tel: 06 11 15 08 18

Hoefsmidwei 4
Tel: 06 15 53 05 71

BORKEL & SCHAFT

Dorpsstraat 55 A
Tel: 040 206 86 36

Ontdek Peuterdorp!
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Bel of mail ons gerust voor een kennismaking. 
We laten onze wereld graag aan je zien. 
Hier vind je ons:


