Informatie voor ouders/verzorgers

De Speelmorgen

Spelen, opvoeden en ontmoeten

matie voo

De Speelmorgen is een goede voorbereiding van uw
kind op een kindcentrum van Rijnstad of het
kinderdagverblijf. Dat is fijn want als uw kind al
gewend is aan een vast ritme en het spelen in een
groep, dan wordt de overgang naar een kindcentrum
voor u en uw kind gemakkelijker.

Tijdens de Speelmorgen kunt u met andere ouders
praten over de opvoeding.

Wat is de Speelmorgen?
De Speelmorgen is een ontmoetingsplaats in uw wijk, vlak bij huis, voor u
als ouders en uw kind(eren) tussen de
1,5 en 2,5 jaar. De Speelmorgen is op de
eerste plaats leuk maar ook leerzaam.
Uw kind komt in contact met andere
kinderen, u ontmoet andere ouders en
u kunt met elkaar praten over de
opvoeding. Er wordt samen gespeeld,
gezongen en geknutseld.

Voorbereiding op een kindcentrum
De Speelmorgen heeft een vast
programma waarin zo veel mogelijk
wordt aangesloten op de, door de
kindcentra gebruikte speel- en
leermethode, Kaleidoscoop. Deze
methode leert uw kind spelenderwijs de
wereld te ontdekken en zelfstandig te
werken, plannetjes te maken en
problemen op te lossen. Uw kind krijgt
hierdoor zelfvertrouwen en een positief
beeld van zichzelf.

Opvoedingsondersteuning
Tijdens de Speelmorgen kunt u met
andere ouders praten over de
opvoeding. Daarnaast worden er
regelmatig themaochtenden
georganiseerd over opvoeding of u kunt
zich via de Speelmorgen opgeven voor
opvoedcursussen.

Contact en aanmelding
Wilt u graag samen met uw kind
meedoen aan de Speelmorgen? Kom
gerust een keer binnenlopen om
vrijblijvend mee te doen of neem
contact op met de Speelmorgen in uw
wijk. De kosten van de Speelmorgen
zijn 1 euro per keer.
Rijnstad
Postbus 222
6800 AE Arnhem
T 026 31 27 700
I www.rijnstad.nl/speelmorgen
Kijk voor de locaties van de
Speelmorgen op
www.rijnstad.nl/speelmorgen
of in de folder ‘Locaties Speelmorgen’.

www.rijnstad.nl

