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STARTDATUM:

20 augustus

Montessori KindCentrum in Doesburg
Met veel enthousiasme gaan wij met ingang van het nieuwe
Bent u op
zoek naar
goede peuteropvang
waarbij
schooljaar
starten
als Montessori
KindCentrum.
Binnen ons
samenspelen
en
voorbereiding
op
de
basisschool
cenKindCentrum vindt er een intensieve samenwerking plaats
traal staan?
tussen
kinderopvang en onderwijs, waarbij de peuters en kleuters
dagelijks van elkaar leren.

Peuterspeelzaal Bruintje Beer is gevestigd in
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onder gezamenlijke
De wij
Trompetter
Angerlo en
biedt:
professionele begeleiding van vaste pedagogisch medewerkers en
leerkrachten
binnen ons
KindCentrum de volgende mogelijkheden bieden:
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peuteropvang
-


Voor– en
Vroegschoolse
Dagopvang
voor
kinderen vanEducatie
0 - 4 jaar

Themagericht
werken
Peuteropvang voor kinderen van 3 - 4 jaar

Doorgaande
lijnkinderen
met basisschool
Basisonderwijs
voor
van 4 - De
13 Trompetter
jaar

Opvang
voor kinderen
peuters uitvan
Doesburg
en omgeving
VSO
en
BSO voor
4 - 13 jaar

DeMeer
verbouwing
is over
nog niet
maar u kuntvindt
uw kind
wel alvast inschrijven
informatie
onzeaf,
peuteropvang
u op de
voor
de dagopvang, peuteropvang of VSO/BSO bij Kindercentra Puck&Co.
achterzijde.
Ons KindCentrum is dagelijks geopend van 07.00 uur tot 18.30 uur.
Meer
over de
opvangmogelijkheden
en een inschrijfformulier
Voorinformatie
meer informatie
over
onze tarieven en voorwaarden,
vindt
u op www.puckenco.nl,
of Bedrijfsbureau.
via telefoonnummer 0316-229145.
verwijzen
wij u graag naar ons
Alvast een rondleiding op de locatie? Ook dat is mogelijk. Neemt u hiervoor
contact op met school, via telefoonnummer 0313-476407.

Het onderwijs
Het Montessorionderwijs op MKC Anne Frank kenmerkt zich door:

Bent u op zoek naar goede peuteropvang waarbij

Het werken
met de (Montessori-)materialen.
samenspelen
en voorbereiding
op de basisschool centraal
 staan?
Eigen werkkeuze van de kinderen (vrijheid in gebondenheid).

Individueel onderwijs, elke kind ontwikkelt zich op zijn eigen tempo
Peuterspeelzaal
Bruintje Beer is gevestigd in
en niveau.
basisschool
De Trompetter
in Angerlo en biedt:

Coöperatieve
werkvormen.

Onderzoekend leren.
  Professionele
Heterogenepeuteropvang
jaargroepen, 3 jaargroepen in één klas.
  Voor–
enleeromgeving.
Vroegschoolse Educatie
Rijke

werken
 Themagericht
Sterk pedagogisch klimaat.

Doorgaande lijn met basisschool De Trompetter
 Het
Opvang
voorbij
peuters
uit Doesburg
en omgeving
kind staat
ons centraal
en mag
het eigen leerproces mee bepalen.
Zoals Maria Montessori zegt: “Leer mij het zelf te doen.”

Meer informatie over onze peuteropvang vindt u op de
achterzijde.
Wilt u kennismaken met het Montessorionderwijs op ons KindCentrum?
Neem contact op met de school, via telefoonnummer 0313-476407.

Voor meer informatie over onze tarieven en voorwaarden,
verwijzen wij u graag naar ons Bedrijfsbureau.

