
Doelstelling 
Peuterspeelzaal ‘De Roezemoes’ stelt zich ten doel om kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 
jaar twee of drie dagdelen per week onder deskundige leiding op te vangen, te verzorgen en 
te begeleiden. Het stimuleren van de ontplooiing van de kinderen in een zo groot mogelijke 
vrijheid, waarbij de ontwikkeling van eigen initiatief, creativiteit, zelfstandigheid en sociaal 
gedrag centraal staat. 
De speelzaal is voor kinderen een plek waar ze spelen en ontmoeten, ze leren en ontwikkelen 
zich er. Door te spelen in de nabijheid van en samen te zijn met andere kinderen, 
ontmoeten ze anderen en leren daarvan. 
De speelzaal is een plek waar kinderen kennismaken met nieuw spel- en speelmateriaal. Ze 
komen daarnaast in aanraking met een groep leeftijdsgenootjes. Het verblijven in een groep 
maakt dat kinderen leren van elkaar. 
 
‘De Roezemoes’ heeft 4 horizontale groepen en 1 verticale groep met maximaal 16 kinderen. 
 
Ochtendgroepen voor kinderen van 2 tot 3 jaar. 
De jongste peuters krijgen een goede gelegenheid om te wennen aan school en om zich 
veilig te voelen in een groep, De kringactiviteiten en knutselwerkjes worden aangepast aan 
de leeftijd. De kinderen hebben alle ruimte om zich te ontwikkelen. Als er een kind 3 jaar is 
geworden gaat het in overleg met de ouders naar de middaggroep. 
Middaggroepen voor kinderen van 3 tot 4 jaar. 
Deze kinderen doen meestal geen middagslaapje meer. De activiteiten zijn wat moeilijker, 
ze worden gestimuleerd veel meer zelf te doen en ze worden uitgedaagd met de keuze van 
puzzels, spelletjes, gezelschapspelletjes e.d.  
Het is een echte voorbereiding voor de basisschool. Bij elke verjaardag is er ook meteen 
een afscheid want als een kind 4 jaar wordt gaat het direct na de verjaardag naar de 
basisschool toe. Zo maken alle kinderen het proces mee en groeien naar het moment toe van 
4 jaar worden en afscheid nemen. 
 
Alle kinderen gaan minimaal 2 dagdelen naar de peuterspeelzaal maar er is ook een 
mogelijkheid voor een 3e dagdeel en dat is op de woensdagochtend. In deze groep kunnen 
kinderen, vanuit alle groepen, vanaf 2 jaar geplaatst worden.  
 
Hoofddoel is de kinderen te laten spelen, alleen of met anderen, waarbij aandacht wordt 
besteed aan: 
1. motorische ontwikkeling 
2. sociale ontwikkeling 
3. emotionele ontwikkeling 
4. spraak- en taalontwikkeling 
5. ontwikkeling van de zelfredzaamheid 
6. ontwikkeling van de fantasie, creativiteit en expressie 
 


