


3+
 Zelfredzaamheid
We gaan met de peuters aan de slag 
met zelfredzaamheid zoals zelf aan- en 
uitkleden tijdens het toiletbezoek. Zelf 
je jas aantrekken, zelfstandig eten en 
drinken en zelf opdrachtjes uitvoeren.

 Structuur
De peuters gaan zelf 
hun plaats zoeken in 
de kring, ze leren op 
hun beurt te wachten 
en oefenen alvast 
met ‘de wc ketting’.

 Activiteiten
We bieden de peuters activiteiten aan 
die nog beter bij de belevingswereld en 
het ontwikkelingsniveau van peuters 
van drie jaar passen. Er wordt met 
gericht ontwikkelingsmateriaal gewerkt 
waardoor de kinderen spelenderwijs in 
aanraking komen met vaardigheden 
die ook op de basisschool van belang 
zijn.

 Uitdaging
De peuters krijgen 
extra uitdaging tot 
zelfstandigheid.

 Samen spelen
Peuters en kleuters spelen anders. 
In de beginfase zijn zij voornamelijk 
op zichzelf gericht, in later stadium 
pakken zij het samenspel op. In de 
3+ groep gaan we ons richten op het 
samenspelen en samenwerken in 
groepjes. 

Goed voorbereid naar school
Peuters kunnen bij ons instromen vanaf hun 2e verjaardag. In deze fase leren 
ze spelenderwijs omgaan met regels en structuren binnen de speelzaal. Met 
De Snaters en De Ukkepuk biedt Stichting Peuterspeelzalen Hardinxveld-
Giessendam kinderen een ‘goed gevulde tas aan vaardigheden’ voor een soepele 
overstap naar alle basisscholen in ons dorp. Onze Snaters stromen door naar 
zowel De Driemaster, De Ichthus, De Rehoboth, De Wonderwijzer als naar 
de Koningin Wilhelminaschool. De Ukkepukken stromen door naar zowel  de 
Merwedeschool als naar de Regenboog.

Bijna naar de basisschool! 3+
Wat groeien ze toch hard. Uw kindje is alweer een peuter en voor je het weet 
is de kleutertijd aangebroken. Dit betekent dat de basisschoolperiode in zicht 
komt, een hele nieuwe fase. Spannend! Voor uw kind maar zeker ook voor u als 
ouders.

Naast ons reguliere aanbod starten wij met een 3+ groep, waarin iedere 
peuter vanaf 3 jaar welkom is om in te stromen, ook als hij of zij nog niet bij ons 
komt spelen. Peuters kunnen instromen tot 3,5 jaar.

Het aanbod in de 3+ groep zal zijn:
zelfredzaamheid, structuur, activiteiten, uitdagingen en samenspelen.

Zie www.snaters.nl en www.psz-ukkepuk.nl voor meer informatie.


