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Speelleergroep biedt meer dan alleen kinderopvang  
Open dag zaterdag 27 juni op Sccsschl 3.0 in Zelhem 

 

Zelhem – Kinderopvang die peuters op een speelse manier voorbereidt op het 

onderwijs van Sccsschl 3.0. Dat kenmerkt de ‘speelleergroep’ voor 2- tot 4-jarigen. 

Komend schooljaar biedt deze groep extra ruime opvangmogelijkheden. Wie hier 

meer over wil weten is van harte welkom op de open dag op zaterdag 27 juni.  

In de speelleergroep doen peuters leuke en educatieve opdrachten, spelletjes en 

creatieve activiteiten. Zo ontplooien ze spelenderwijs hun taal en woordenschat en 

maken ze kennis met het schoolritme.  

Soepele overgang 

De activiteiten zijn in lijn met de onderwijsthema’s op Sccsschl 3.0. Ook gaan de 

kleintjes regelmatig buurten bij de oudere kinderen en leren ze de leerkrachten 

kennen. Dit versoepelt de overgang naar de basisschool.  

Ruimere opvangtijden 

Aankomend schooljaar zijn de opvangtijden van de speelleergroep verruimd. Peuters 

kunnen terecht van 8.30 tot 12.00 of 14.00 uur. Aangezien de schooldag op Sccsschl 

3.0 ook tot 14.00 uur duurt, is het voor ouders mogelijk om broertjes en zusjes samen 

op te halen. Met de ruimere tijden zijn ook de slaapfaciliteiten uitgebreid: er zijn 

voldoende bedden voor een middagdutje. 

Integraal Kindcentrum 

De speelleergroep maakt deel uit van het ‘Integraal Kindcentrum’ van Sccsschl 3.0 

en kinderopvangorganisatie Avonturijn. Dit centrum biedt tal van 

opvangmogelijkheden voor kinderen t/m 12 jaar. De leiders van de speelleergroep 

maken deel uit van het onderwijsteam van Sccsschl 3.0.  

Kom ook! 

Benieuwd naar de speelleergroep, Sccsschl 3.0 of één van de andere 

opvangmogelijkheden? Kom zaterdag 27 juni naar de open dag van Sccsschl 3.0 in 

Zelhem. Groepsleiders, leerkrachten én ouders zijn van 10.00 tot 13.00 uur aanwezig 

en beantwoorden graag uw vragen.  

 

Noot voor de redactie:  



                                                                                 
 
Voor meer informatie neemt u contact op met Margarethe Hilhorst, woordvoerder van 

Scholengroep GelderVeste: 06 – 244 290 19 of communicatie@gelderveste.nl.  
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