Peuterleerplekken +
Net dat beetje meer
extra aandacht
jonglerendenhaag.nl
Het beste voor uw kind, dat is wat iedere
ouder wenst. Maar het kan zijn dat u in de
opvoeding tegen zaken aanloopt die lastig
zijn of waarover u twijfelt. Het kan zijn dat
de ontwikkeling van uw kind niet verloopt
zoals u graag zou willen zien. Ook dan is
JongLeren er voor u. Bij JongLeren hebben
we enkele Peuterleerplekken met extra
aandacht. Op deze locaties bieden we net
dat beetje meer. Niet alleen voor uw kind
maar ook voor u!

Peuterleerplekken+
Voor peuters in de leeftijd van 2,5-4 jaar.

Op deze locaties werken we met:
• Kleine groepen (maximaal 12 kinderen)
• Extra aandacht en tijd
• Speciale zorg
• Professionele pedagogisch
medewerkers
• Extra deskundigheid van een
gedragsspecialist

De Peuterleerplekken + is geen speciaal
onderwijs, maar uw kind krijgt wel de extra
aandacht die het nodig heeft. Daarnaast
bieden de pedagogisch medewerkers ook
extra ondersteuning aan u als ouder.
Op deze manier zorgen we samen voor
het beste voor uw kind en dat uw peuter
gewoon op een natuurlijke wijze kan doorstromen naar het basisonderwijs of andere
zorg. De Peuterleerplek + is vrolijk ingericht,
zorgt voor niet te veel prikkels en is schoon
en veilig. We willen dat uw kind het fijn vindt
om bij ons te komen spelen en leren.

Waar vindt u onze
Peuterleerplekken +
Op dit moment heeft JongLeren 1 Peuterleerplek met extra aandacht in Laak.
Wij werken er hard aan om dit aanbod
uit te breiden. Op onze website

www.jonglerendenhaag.nl
‘Ik ben zo blij dan mijn zoon naar de
Peuterleerplek + kan. Op de peuteropvang konden ze hem niet meer aan.
Hier krijgt hij de extra zorg en aandacht
die hij nodig heeft. Mijn man en ik
kunnen bij de pedagogisch medewerkers
terecht met vragen over hoe we thuis het
beste met zijn gedrag om kunnen gaan
en welke aanpak positief werkt bij hem.‘

zijn al onze locaties opgenomen.

Locatie Kleine Keet
Peuterleerplek + Kleine Keet is een
samenwerkingsproject tussen JongLeren
en SBO Merlijn. Op de Peuterleerplek +
wordt gebruik gemaakt van de expertise
van SBO Merlijn.
Kleine Keet
Guido Gazellestraat 2
2524 CM Den Haag

Wat kost een
Peuterleerplek +?

w

Voor de Peuterleerplek + worden geen
extra kosten in rekening gebracht. Wat
de kosten voor u zijn, hangt af uw
www.jonglerendenhaag.nl kunt u onder
‘Wat kost het’ eenvoudig zelf berekenen
wat de Peuterleerplek voor u kost. Komt
u er niet uit, dan kunnen onze medewerkers u helpen.

Ondersteund door Xtra

Meer weten?
Wilt u meer weten over onze
Peuterleerplek +, neem dan contact met
ons op via 070 - 205 2553 of stuur een
email aan info@jonglerendenhaag.nl
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persoonlijke situatie. Op onze website

