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Spelen bij Spring! 

www.springhengelo.nl

Meer informatie
Meer informatie over Spring! peuterspeelzalen 
staat op onze website. Hier vindt u adressen en 
telefoonnummers van alle locaties. Wilt u liever 
persoonlijk contact, bezoek dan samen met uw 
peuter een van onze peuterspeelzalen. U bent 
van harte welkom bij Spring! Peuterspeelzalen!

Spring! Peuterspeelzalen Hengelo
Secretariaat: Wolter ten Catestraat 59

7551 HX Hengelo
Tel. 074 – 255 30 65

info@springhengelo.nl
www.springhengelo.nl

Aanmelding en kosten
Uw peuter kan de peuterspeelzaal vanaf  2 jaar 
bezoeken. Wij adviseren u wel hem eerder aan te 
melden, want bij sommige zalen is een wacht-
lijst. Wat u als ouders verdient, bepaalt de kosten. 
De actuele tarieven vindt u op onze website 
(www.springhengelo.nl).

Spring! Peuterspeelzalen Hengelo
Enschedesestraat 100 A

7551 ER  Hengelo
Tel. 074 20 20 210

info@springhengelo.nl
www.springhengelo.nl

Aanmelding en kosten
Uw peuter kan de peuterspeelzaal vanaf 
2,5 jaar bezoeken. U kunt uw peuter aanmelden 
vanaf 1,5 jaar. Voor bezoek aan de peuterspeel-
zaal betaalt u een ouderbijdrage. De ouder-
bijdrage wordt vastgesteld aan de hand van uw 
inkomens situatie. Informatie hierover vindt op 
onze website (www.springhengelo.nl)
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Meer informatie
Meer informatie staat op onze website. Hier 
vindt u adressen en telefoonnummers van alle 
locaties. Wilt u liever persoonlijk contact, bezoek 
dan samen met uw peuter een van onze peuter-
speelzalen. U bent van harte welkom bij Spring! 
Peuterspeelzalen!



En dan: naar school!
Spring! werkt samen met het basisonderwijs. 
Wij vinden het belangrijk dat de overgang 
van de peuterspeelzaal naar de basisschool 
zo soepel mogelijk verloopt. Na overleg met 
u verzamelen de leidsters alle gegevens over 
de ontwikkeling van uw peuter en informe-
ren wij school hierover. Zo ontstaat voor uw 
peuter een goede aansluiting tussen zaal en 
school.

Ontdekken en ontmoeten 
Uw peuter speelt graag, soms alleen, 
soms samen. Dat kan in de peuter-
speelzaal. Twee dagdelen per week 
kan uw peuter bij ons terecht in een 
vaste groep met allemaal leeftijdge-
nootjes. Hier ontdekken de peuters de 
wereld om zich heen en leren zij door 
samen te spelen speelgoed te delen, op hun 
beurt te wachten en elkaar te helpen. Uw 
peuter kan zich vrij bewegen in een veilige 
omgeving. Een waardevolle aanvulling op 
de opvoeding thuis.

Spring! werkt samen met het basisonderwijs. 
Wij vinden het belangrijk dat de overgang 
van de peuterspeelzaal naar de basisschool 
zo soepel mogelijk verloopt. Na overleg met 
u verzamelen de leidsters alle gegevens over 
de ontwikkeling van uw peuter en informe-
ren wij school hierover. Zo ontstaat voor uw 
peuter een goede aansluiting tussen zaal en 
school.

Spelen bij Spring!
Zoekt u als (werkende) ouder een uitdagen-
de plek voor uw peuter? Wilt u uw peuter 
een steuntje geven in z’n groei? De peuter-
speelzalen van Spring! bieden dit allemaal. 
Met locaties in alle wijken is er altijd wel een 
zaal bij u in de buurt.

Kwaliteit
Onze leidsters zijn allemaal professioneel 
opgeleid. Al onze locaties voldoen aan de 
eisen die door de gemeente en de GGD aan 
een peuterspeelzaal gesteld worden. De za-
len hebben allemaal een mooie binnen- en 
buitenruimte en alle spelmaterialen passen 
bij uw peuter. 

w
w

w
.s

p
ri

n
gh

en
ge

lo
.n

l
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Ontwikkelen
Uw peuter ontwikkelt zich spelenderwijs in 
de peuterspeelzaal. Die ontwikkeling wordt 
regelmatig door de leidsters bekeken en op 
verschillende manieren gestimuleerd. Onze 
leidsters hebben oog voor de verstandelijke, 
motorische en sociaal emotionele ontwik-
keling van uw peuter. Zij bieden hem die 
activiteiten, die aansluiten bij zijn ontwik-
keling, in zijn eigen tempo. En zo wordt uw 
peuter optimaal voorbereid op de 
basisschool. Blijft de ontwikkeling 
achter? Dan bestaat de mogelijk-
heid dat uw peuter twee dagde-
len extra bij ons komt.

Vast dagritme
In alle zalen lopen de activiteiten volgens 
een min of meer vast dagritme. Elk dag-
deel is tegelijk afwisselend en vertrouwd. 
Dat geeft uw peuter houvast en zekerheid. 
Daar hoort bijvoorbeeld ook samen eten en 
drinken bij. In de peuterspeelzaal van uw 
keuze kunt u meer informatie krijgen over 
de activiteiten die daar geboden worden.

Contact met u
Omdat wij een stukje opvoeding 
met u delen, vinden wij contact met u be-
langrijk. Daarom krijgt u regelmatig infor-
matie over de ontwikkeling van uw peuter. 
En wij hopen natuurlijk ook dat u ons vertelt 
hoe het met uw peuter thuis gaat. Bij zorgen 
nemen we na overleg met u contact op met 
onze intern pedagogisch begeleiders of met 
onze partners, zoals de GGD Jeugdgezond-
heidszorg. Ook verzorgen we themabijeen-
komsten en ko�  eochtenden, waarin we 
bijvoorbeeld met u praten over de peuter-
pubertijd of over peutergevoelens.


