
Komt jouw peuter  
ook spelen en leren?
Kom vrijblijvend kijken en laat uitrekenen 
wat het kost. U bent hartelijk welkom!

“Kailey is ons eerste kind. Ik 
dacht is ze niet te jong? Maar 
nu ze hier speelt, zie ik dat ze 
veel leert en plezier heeft.”

“Ik vind het belangrijk dat 
Aaron straks op school 
goed mee kan doen en 
dat hij makkelijker went 
op school.”

Iedere peuter mag komen spelen en leren op een peutergroep. 
Dat mag al vanaf 2 jaar.

De peutergroep (ook voorschool genoemd) is een leuke 
speelgroep waar peuters van 2 tot 4 jaar samen spelen en 
plezier maken. Ze doen leuke dingen zoals verven en koekjes 
bakken, maken muziek, zingen liedjes, knutselen en worden 
voorgelezen.  
 
Tijdens het spelen leren ze vaardigheden voor  
de basisschool, zoals rekeninghouden met anderen  
en voor zichzelf opkomen. De pedagogisch medewerkers  
van de groep stimuleren peuters in hun ontwikkeling.



Waar
Voor de adressen van de peutergroepen  
scan de QR-code of kijk op de kaart op  
https://rotterdam.geostart.nl/voorschool. 
Peutergroepen zijn bij peuteropvanglocaties  
en kinderdagverblijven. Daardoor kan 
uw peuter als u werkt, vaak bij uw eigen 
kinderdagverblijf ook aan de peuter - 
groep meedoen. 

De gemeente betaalt mee aan de peutergroep en houdt samen 
met de Inspectie voor het Onderwijs toezicht. De peutergroep 
voldoet aan strenge eisen voor veiligheid en kwaliteit.  

Wat kost het
Kosten hangen af van uw inkomen en andere persoonlijke 
omstandigheden. U kunt de kosten zonder verplichtingen laten 
uitrekenen bij een peutergroep. Meer informatie over de kosten: 
www.rotterdam.nl/werken-leren/voorschool/

Er is een gratis extra aanbod voor peuters die het goed kunnen 
gebruiken om vaker te komen. Ouders met schuldhulp krijgen 
gratis uren. Bij een peutergroep of het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) leggen ze graag uit hoe het werkt. 

CJG
Voor locaties van het CJG in Rotterdam:  
https://centrumvoorjeugdengezin.nl/rotterdam

“Oma past ook op, maar 
hier kan Kerem met  
andere kinderen spelen.”

“Ik vind het goed dat Milan zich leert 
gedragen in een groep en dat de 
begeleiders kijken wat hij voor zijn 
ontwikkeling nodig heeft.”

“Joey en Jayla hebben 
hier vriendjes gemaakt 
waar ze ook in de  
buurt mee spelen”
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