SPEL biedt
in haar
Peuterspeelzaal
‘t Opstapje
Extra zorg en
aandacht

U zoekt
• een veilige plek voor uw peuter
• een leuke peuterspeelzaal
• extra zorg en aandacht
• een kleine groep
• deskundigheid
• voldoende begeleiding

’t Opstapje van SPEL biedt dat!

Overleg met de coördinator van
SPEL Miriam Mols of ’t Opstapje
de geschikte plek is voor uw kind !
Kwelder 2, 8224 CN Lelystad,  
tel.: 0320- 224401

Sommige kinderen hebben op de
peuterspeelzaal extra zorg nodig.
Bijvoorbeeld omdat de peuter
• niet zo stevig zit of staat,
of nog niet kan lopen
• langzaam of anders beweegt
• weinig woorden zegt of moeite
heeft zich verstaanbaar of duidelijk
te maken
• (tijdelijk)
slechthorend
of doof is
• slechtziend is
• snel vermoeid is
• een kwetsbare
gezondheid
heeft
• om medische
redenen niet op een gewone peuterspeelzaal wordt toegelaten, door bv.
voedselallergie, epilepsie of huidproblemen
De begeleiding in een kleine groep
maakt contactleggen met andere
kinderen gemakkelijker.

Werkwijze SPEL
• uitnodigend op alle ontwikkelingsgebieden  
communicatief, taal en spraak
motorisch
sociaal-emotioneel
cognitief en creatief
• toegespitst en afgestemd
individueel stimuleringsplan
individuele begeleiding waar nodig
• zorgvuldig
• samen met ouders
u kunt zo nodig bij uw kind blijven
• ondersteund door therapeuten
therapeuten geven advies en
verzorgen activiteiten op de
speelzaal
• samenwerking met andere
betrokkenen
- het kinderrevalidatieteam van de
Trappenberg locatie MC | Zuiderzee
- begeleiders van Visio, Bartimeus
of Kentalis

Voor wie?
Voor peuters
met een
lichamelijke
beperking
met een
indicatie voor
kinderfysiotherapie, ergotherapie,
en/of logopedie
met een verwijzing van huisarts,
kinderarts of KNO arts
met een lichamelijk probleem waardoor het kind niet toegelaten wordt of
plaatsing niet haalbaar is op een ‘gewone’
peuterspeelzaal
als onderdeel van kinderrevalidatie
als onderdeel van behandeling op grond
van AWBZ indicatie zintuiglijk
gehandicapten.

Toelating

De coördinator bekijkt of de vereiste
zorg uitvoerbaar is.
Na het gesprek met ouders beslist de
coördinator of het kind kan worden
toegelaten.
Contra-indicaties:
Peuters met primair sociaal- emotionele
gedragsproblemen kunnen terecht bij de SKL,
op peuterspeelzaal  ‘de Muizefant’.

Praktische info
Groepssamenstelling

gemiddeld 8 kinderen, 2 leidsters,
1 vrijwilliger en een stagiaire

Tijden

Op werkdagen van 09.00 - 11.30 uur
en op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 13.30 – 16.00 uur

Leeftijd
2-4 jaar

Ouderbijdrage

overeenkomstig
de richtlijnen van
de SKL

Adres

‘het Lelyblad’,
Kwelder 2,
8224 CN  Lelystad,  
bij bushalte Atolplaza, lijn 5  
telefoon: 0320-224401

Voor meer informatie over de
peuterspeelzaal ’t Opstapje kunt
u contact opnemen met de
coördinator Miriam Mols,
telefoon: 0320-224401
internet: www.spellelystad.nl
e-mail: spel1lelystad @ hetnet.nl
KvK Flevoland: 39092146

