
 Zo vertrouwd 
en zo veel 
   te beleven!

2-4 JAAR  |  PEUTERSPEELZAAL

KOM
BIJ ONS 
KIJKEN!

Voorkant



Vanaf twee jaar is je kind van harte welkom bij een van onze 
peuterspeelzalen. Die vind je in de verschillende wijken van 
Oegstgeest, samen met onze kindercentra voor dagopvang  
en buitenschoolse opvang. Als je kind vier jaar wordt,  
is het maar een kleine stap naar school en bso.

Veilig en vertrouwd
Je kind komt bij ons spelen in een gezellige groep 
met twee vaste pedagogische medewerkers.  
Zo raakt je kind snel vertrouwd bij ons. Iedere dag 
heeft een vast ritme: dat is prettig en herkenbaar. 
 
Betrokken en stimulerend
Wij hebben oog voor de kwaliteiten van je kind  
en zijn betrokken bij alles wat hij of zij meemaakt. 
Nieuwe dingen zijn er om uit te proberen: zo  
helpen we jouw kind om zichzelf en de wereld  
te ontdekken.

‘Elke dag een
     warm welkom!’

Binnenkant links



•	Peuterspeelzaal	Kraaiennest	
maakt onderdeel uit van 
de	Brede	school	Het	DOK.	
Samen met de school bieden 
wij opvang en onderwijs.

Buitenspelen!
Buitenspelen doen we elke 
dag! Onze buitenspeelruimtes 
zijn avontuurlijk ingericht met 
spannende paadjes en bosjes. 

Samen
Een goede samenwerking 
tussen onze pedagogisch 
medewerkers en ouders krijgt 
bij ons veel aandacht. Bij het 
halen en brengen maken we 
altijd tijd voor een gesprek. 

SKO-app
Via	de	SKO-app	delen	we	
belevenissen en foto’s van je 
kind. Zo blijf je altijd betrokken 
en op de hoogte!

‘Samen spelen, taal
     leren en bewegen:
een goede start voor
   de basisschool!’

Wennen
Voor het eerst naar de peuterspeelzaal: dat 
is best spannend! Daarom geven we jou en je 
kind alle tijd en aandacht die nodig is om te 
wennen en elkaar te leren kennen. 

De groep
De groepsruimtes zijn licht, overzichtelijk en 
ruim	ingericht	met	verschillende	doe-	en	 
rusthoeken.	Er	is	veilig	en	uitdagend	spel- 
materiaal voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Spelenderwijs leren
Samen spelen, rekening houden met anderen, 
taal beter begrijpen, woordenschat uitbreiden: 
spelenderwijs leert je kind heel veel bij ons. 
Onze leuke en leerzame activiteiten koppelen 
we altijd aan een bepaald thema. Zo bereiden 
we je kind voor op een goede start bij de  
basisschool.

Uniek aanbod in Oegstgeest
•	Bij	peuterspeelzaal	Basje	werken	we	met	de	
erkende	VVE-methode	Uk	en	Puk	(Voor-	en	
vroegschoolse educatie). Hiermee stimuleren 
we de ontwikkeling van je kind op verschillende 
terreinen.

•	Voorbereiden	op	de	Montessorischool	kan	
ook:	op	onze	Montessori	peutergroep	en	in	
de	Montessori	Startklas	maakt	je	kind	kennis	
met deze vorm van onderwijs. 

Binnenkant midden



Altijd in de buurt
SKO	is	al	meer	dan	25	jaar	dé	
kinderopvang in Oegstgeest. 
Met	9	kindercentra	verspreid	
over Oegstgeest zitten wij 
altijd bij jou in de buurt!

Onze pedagogisch
medewerkers
Bij	SKO	werken	we	met	ge-
kwalificeerde	medewerkers.	
Zij doen hun werk met liefde, 
plezier en enthousiasme.  
Alle pedagogisch medewerkers 
worden in hun werk begeleid 
door	een	hbo-opgeleide	peda-
gogisch	coach.	Met	continue	
scholing	en	specifieke	kennis	
over peuteropvang werken zij 
vanuit ons pedagogisch beleid.

Tevreden ouders
Onze	ouders	vinden	SKO	een	betrouwbare	en	
professionele	partner.	Bij	SKO	voelt	je	kind	zich	
veilig en vertrouwd. Dat blijkt ook uit onze hoge 
klanttevredenheid.

Zonder winstoogmerk
Wij zijn een stichting en werken zelfstandig, onaf-
hankelijk en zonder winstoogmerk. Zo kunnen we 
hoge kwaliteit bieden voor een vriendelijke prijs.

Duurzaam en gezond
Een gezonde en duurzame omgeving… dat is 
waar we voor staan! Door altijd bewust bezig te 
zijn met een gezond leefklimaat, gezonde voeding 
en duurzaam gedrag.

         ‘Al meer dan 25 jaar
     dé kinderopvang
              in Oegstgeest!’

Binnenkant rechts



Waar vind je ons?

Dagopvang
Het Kindercircus
De Kindervlinder
Het DOK

Peuterspeelzalen
Basje (Het Kindercircus)
Guusje, Montessori peuter-
groep en Startklas (Uit&Thuis)
Kraaiennest (Het DOK)

Buitenschoolse opvang 
De Buren
Uit&Thuis
De Waaghals
Vuur&Vlam
Toptieners
De Vrije Vogels
Het Clubhuis
Het DOK

 SKO Dagopvang 
 SKO Peuterspeelzalen
 SKO BSO
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Kom bij ons kijken!
We laten je graag onze peuterspeelzalen 
zien. Vraag een rondleiding aan via 
www.sko-oegstgeest.nl of bel ons voor  
een afspraak.

Openingstijden
Onze peuterspeelzalen zijn buiten de school-
vakanties elke werkdag geopend van 08.30 uur 
tot 12.30 uur. Wij zijn gesloten op algemeen 
erkende feestdagen. 

Aanmelden
Je kunt je kind aanmelden via onze website: 
www.sko-oegstgeest.nl.

Informatie
Heb je nog vragen? Neem gerust contact op  
met onze klantenservice. Zij zijn bereikbaar op  
werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Flap



    ’De professionaliteit, 
 drive en betrokkenheid 
       van de medewerkers 
    is echt geweldig.’

G
oo

gl
e 

M
ap

s 
- 

©
20

12
 G

oo
gl

e

SKO Bureau
Rustenburgerpad 2
2342 BT Oegstgeest

T 071 515 98 00
E info@sko-oegstgeest.nl

www.sko-oegstgeest.nl

Achterkant


