Thema Kinderen en school.
Demet TV

Lesbrief 9. De kinderopvang
Meryem zoekt opvang voor haar kind. Meryem belt naar een kinderdagverblijf.
Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat Meryem inschrijven
bij een kinderdagverblijf?

Wat leert u in deze les?


Een kinderdagverblijf bellen.



Kinderopvang zoeken.



Antwoord geven met ‘geen’

Veel succes!
Deze lesbrief is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente Den Haag en DMO Amsterdam

HET GESPREK
Opdracht 1. Lees het gesprek.

Bellen naar kinderdagverblijf De Brombeer.
Meryem heeft werk gevonden. Nu zoekt ze opvang voor haar kind. Ze belt een
kinderdagverblijf in de buurt. Het kinderdagverblijf heeft niet direct opvang
voor het kind. Er is nu geen plaats. Ze kan zich inschrijven. Dan staat ze op de
wachtlijst. De vrouw zegt ook dat Meryem zich ook bij andere
kinderdagverblijven moet inschrijven.
Vrouw
Meryem
Vrouw
Meryem
Vrouw
Meryem
Vrouw
Meryem
Vrouw
Meryem
Vrouw
Meryem
Vrouw
Meryem
Vrouw
Meryem

Kinderdagverblijf De brombeer. Met Winnie.
Met Meryem Amad. Ik zoek opvang voor mijn zoontje. Ik wou vragen
of hij op De Brombeer kan komen.
Ja, dat kan, maar niet direct. U moet hem eerst inschrijven.
Inschrijven?
Ja, we hebben een wachtlijst.
O. Hoe lang duurt het dan?
Dat weet ik niet.
Maar hoe lang ongeveer?
Ik kan het u niet zeggen. Het kan een half jaar zijn, een jaar...
O! Maar ik heb nu kinderopvang nodig! Ik heb werk gevonden.
Volgende maand ga ik beginnen.
Het spijt me. Ik denk niet dat het zo snel kan. Het zit gewoon heel vol
op het moment.
O wat jammer! Wat moet ik doen?
Nou.. komt u in ieder geval inschrijven. Als u inschrijft, staat u op de
wachtlijst. En soms is er wel eerder een plaatsje vrij.
O ja?
Ja. Maar het is goed ook bij andere dagverblijven in te schrijven.
O ja.
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DE WOORDEN
Opdracht 2. Lees de woorden.
Zoek deze woorden op in het gesprek op pagina 2. Zet er een streep onder.

De woordenlijst Deel 1
Het kinderdagverblijf
Voorbeeld 1: Ik heb een kind van twee jaar. Ik werk drie dagen. Op die dagen gaat
mijn kind naar het kinderdagverblijf.
Voorbeeld 2: Op een kinderdagverblijf zijn kinderen van 0 tot 4 jaar als hun
ouders werken.


De opvang
Voorbeeld 1: Ik heb opvang nodig. Wie kan mij helpen?
Voorbeeld 2: Ik heb werk. Nu zoek ik opvang voor mijn kind. Een
kinderdagverblijf of een oppas thuis.


Direct
Voorbeeld 1: Ik hoef niet te wachten. Ik ben direct aan de beurt.
Voorbeeld 2: Het spijt me. Ik kan u niet direct helpen. U moet even wachten.


Inschrijven
Voorbeeld 1: “Mag ik uw naam, adres en telefoonnummer? Dan kan ik uw kind
inschrijven voor het kinderdagverblijf”.
Voorbeeld 2: Ik ga mij inschrijven voor een sportclub. Dan komt mijn naam op
een lijst.


De wachtlijst
Voorbeeld 1: U bent nog niet aan de beurt. Veel mensen staan op de wachtlijst.
Zij moeten wachten.
Voorbeeld 2: De mensen op de wachtlijst wachten op een plek op het
kinderdagverblijf.


Ongeveer
Voorbeeld: “Ik weet niet precies hoeveel mensen komen vanavond. Ik denk
ongeveer 10 mensen. Maar het kunnen er ook 9 of 11 zijn”.


Nodig hebben
Voorbeeld 1: Mijn jas is heel oud. Ik heb een nieuwe jas nodig. Ik ga naar de
winkel.
Voorbeeld 2: Vanavond komt bezoek. We hebben eten nodig. Ik ga naar de
winkel.
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VRAGEN BIJ HET GESPREK
Opdracht 3. Is de zin goed of fout? Zet een kruisje.
Goed

1

Meryem wil dat haar kind naar het
kinderdagverblijf gaat.

2

Het kind van Meryem kan direct op
kinderdagverblijf De Brombeer
komen.

3

Meryem moet haar kind inschrijven.

4

Er is een wachtlijst bij
kinderdagverblijf De Brombeer.



Fout

Kijk nu naar de antwoorden op p. 24.
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HET GESPREK
Opdracht 4. Lees het gesprek.
Oplossingen voor Meryem.
De peuterspeelzaal is geen oplossing. Meryem moet zich bij andere
kinderdagverblijven inschrijven. Bij de gemeente kan je in één keer voor
verschillende kinderdagverblijven inschrijven. Dan moet je bellen. De vrouw
geeft het telefoonnummer aan Meryem. Meryem gaat zich ook inschrijven bij
kinderdagverblijf De Brombeer. Ze gaat vrijdag langs.
Vrouw
Meryem
Vrouw

Meryem
Vrouw
Meryem
Vrouw
Meryem
Vrouw
Meryem
Vrouw
Meryem
Vrouw
Meryem
Vrouw
Meryem
Vrouw
Meryem
Vrouw
Meryem
Vrouw
Meryem
Vrouw
Meryem
Vrouw
Meryem

En peuterspeelzalen hebben soms ook wel een plekje. Hoe oud is
uw zoon?
Hij is bijna één jaar.
O nee, dan is ie nog te jong voor de peuterspeelzaal. En ach nee!
Het is ook geen oplossing als je werkt, het is maar twee
ochtenden.
Maar wat moet ik dan doen?
Tja. Dus ook inschrijven bij andere kinderdagverblijven. En de
gemeente heeft een centrale inschrijving.
Centrale inschrijving?
Ja, dan schrijf je in één keer in voor alle kinderdagverblijven van
de gemeente. Heeft u misschien internet?
Nee.
O. Dat geeft niet. Je kunt ook bellen. Wacht, ik zoek even het
nummer… Dat is 93 777 87
Moment, ik zoek even pen en papier.
Ja?
Dat is: 937937…
7787.
7787! Dus: 937-7787
Precies.
Oké. Dan ga ik dat nummer bellen. Kan ik dan ook voor jullie
inschrijven?
Nee, De Brombeer is niet van de gemeente. Bij ons moet u even
langskomen.
Wanneer kan dat?
Vrijdag tussen 9 en 10. Kunt u dan?
Ja.
Oké. Dan zie ik u vrijdag.
Goed, vrijdag om negen uur.
Tot dan.
Gewoon in de Lijsterstraat?
Ja, Lijsterstraat 17, op het kantoortje.
Oké, tot dan.
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DE WOORDEN
Opdracht 5. Lees de woorden.
Zoek deze woorden op in het gesprek op pagina 5. Zet er een streep onder.

De woordenlijst Deel 2.
De peuterspeelzaal
Voorbeeld: Ali, mijn zoontje, kan twee ochtenden per week naar de
peuterspeelzaal. Hij speelt hier met kinderen van twee en drie jaar.


De oplossing
Voorbeeld 1: Ik heb een probleem. Ik moet werken. Maar er is geen plaats op
het kinderdagverblijf. Maar ik heb een oplossing gevonden: mijn kind kan bij
mijn moeder als ik moet werken.
Voorbeeld 2: Ik had een probleem. Nu heb ik een oplossing. Het probleem is
weg.


Centraal
Voorbeeld: Ik ga me inschrijven bij de centrale inschrijving. Daar kun je je
inschrijven voor alle kinderdagverblijven in de stad.


De gemeente
Voorbeeld 1: Ik woon in Amsterdam, dat is een grote gemeente. Mijn collega
woont in Durgerdam, dat is een kleine gemeente.
Voorbeeld 2: Ik ben verhuisd. Ik moet mij inschrijven bij mijn nieuwe
gemeente.


De zoon
Voorbeeld: Ik heb twee kinderen, twee jongens. Mijn zoons zijn twee en vier
jaar.


De dochter
Voorbeeld: Ik heb drie kinderen, allemaal meisjes. Ik heb dus drie dochters.


De peuter
Voorbeeld: Mijn zoon is drie jaar. Hij is nog net een peuter.


De kleuter
Voorbeeld: Mijn zoon is al vijf jaar. Hij is nog net een kleuter.
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 TIP WOORDEN LEREN
- Het is belangrijk om woorden te leren, heel veel woorden.
- Een goede manier om een woord te leren is om hardop te praten. Zo onthoud je de
woorden beter. Zeg het woord dus steeds voor jezelf!
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VRAGEN BIJ HET GESPREK
Opdracht 6. Is de zin goed of fout? Zet een kruisje.
Goed

1

De peuterspeelzaal is een oplossing
voor Meryem.

2

Meryem kan in één keer inschrijven
voor alle kinderdagverblijven van de
gemeente.

3

Kinderdagverblijf De Brombeer is
ook van de Gemeente.

4

Bij de Brombeer kun je inschrijven
vrijdag tussen 9 en 10 uur.



Fout

Kijk nu naar de antwoorden op p. 24.
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GRAMMATICA
Opdracht 7. ‘Geen’.
In les 15 heeft u geleerd over ‘niet’. Dit is een belangrijk woord.
“ Werkt u?” “ Nee, ik werk niet”.
Weet u nog?
‘Geen’ is ook een belangrijk woord in het Nederlands. Je gebruikt ‘geen’ ook heel
veel.
In een zin met ‘nee’ zeg je soms ‘niet’ en soms ‘geen’.
‘geen’ staat vaak in de plaats van ‘een’.

Kijk maar:
Heb je een afspraak?

Nee ik heb geen afspraak.

Heeft u een kaart?

Nee, ik heb geen kaart.

Heeft Mehmet een zoon? Nee, hij heeft geen zoon.
Soms gebruik je ‘geen’ bij een zin zonder ‘een’.
Kijk maar:
Wil je koffie

Nee, ik wil geen koffie.

Koopt u kleren?

Nee, ik koop geen kleren.

Heeft Nuray kinderen?

Nee, ze heeft geen kinderen.

Doe nu de oefening. Maak de zin af.
Gebruik geen. Schrijf het antwoord op. Kijk eerst naar de voorbeelden.
Voorbeeld 1:
* Is er een plaats op het kinderdagverblijf?
..........................................................................................................................

Nee, er is GEEN plaats.
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Voorbeeld 2:
* Zing je een liedje?
..........................................................................................................................

Nee, ik zing GEEN liedje.



Nu u:

1. Is er een wachtlijst voor de peuterspeelzaal?
Nee, er is ..........................................................................................................................

2. Is er een peuterspeelzaal bij de school?
Nee, er is ........................................................................................................................

3. Heb je een afspraak?
Nee, ik heb ..........................................................................................................................

4. Is er hier een kantine?
Nee, er is ..........................................................................................................................

5. Weet u een oplossing?
Nee, ik weet ..........................................................................................................................
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6. Heeft Emel kinderen?
Nee, zij heeft ..........................................................................................................................



Kijk nu naar de antwoorden op p. 24.
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SPREKEN

Opdracht 8

Geef antwoord op de vragen. Antwoord met ‘geen’.

1. Heeft u kinderen?
……………….
2. Koopt u kleren?
…………….
3. Kent u een peuterspeelzaal?
……………..
4. Heeft u een afspraak bij de tandarts?
…………….
5. Heeft u pijn in uw rug?
…..………….



Kijk nu naar de antwoorden op p. 24.
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SCHRIJVEN

 Opdracht 9. Vul in: ‘hoe lang’ of ‘hoe oud’.
In het Nederlands maak je vaak vragen met ‘hoe lang’ en ‘hoe oud’.

Voorbeeld 1: U belt naar een kinderdagverblijf. Er is een wachtlijst. Wat vraagt u?
* …………………………. duurt het?
De goede vraag is: Hoe lang duurt het?

Voorbeeld 2: U ziet een mooi oud huis. U ontmoet de eigenaar. Wat vraagt u?
* …………………………. is uw huis?
De goede vraag is: Hoe oud is uw huis?



Nu u. Maak een goede vraag. Vul in: ‘hoe lang’ of ‘hoe oud’.

1. U belt naar een peuterspeelzaal. Wat vraagt de vrouw van de peuterspeelzaal?

…………………………. is uw kind?
2. U zit in de wachtkamer van de dokter. Wat vraagt u aan de assistente?

…………………………. moet ik wachten?
3. U bent bij de dokter. U heeft pijn in uw rug. Wat vraagt de dokter?

…………………………. heeft u pijn?
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4. U wilt Nederlands leren. U belt naar de radio. Wat vraagt u?

…………………………. duurt de cursus?
5. U wilt een nieuwe baan. U praat met de chef over uw oude werk. Wat vraagt
hij?
…………………………. heeft u dat werk gedaan?



Kijk nu naar de antwoorden op p. 24.
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DE WOORDEN
Opdracht 10. Wat is het goede antwoord?
Wat is………..?
Kies A, B of C.
1. Een kinderdagverblijf

A. Plaats waar kinderen van 0 tot 4 jaar spelen.
B. Plaats waar kinderen van 10 tot 14 jaar spelen.
C. Plaats waar kinderen eten kopen.

2. Een opvang

A. Cadeau voor mensen.
B. Eten voor mensen.
C. Hulp aan mensen.

3. Direct

A. Meteen.
B. Morgen.
C. Straks.

4. Een wachtlijst

A. Lijst met namen van scholen.
B. Lijst met eten in een restaurant.
C. Lijst van mensen die wachten op iets.

5. Een peuterspeelzaal

A. Plaats waar kinderen eten kopen.
B. Plaats waar kinderen van 0 tot 4 jaar spelen.
C. Plaats waar kinderen van 2 of 3 jaar spelen.

6. Een oplossing

A. Een antwoord op een probleem.
B. Een probleem.
C. Een idee.

7. Een peuter

A. Een kind van 10 jaar.
B. Een kind van 1 tot 4 jaar.
C. Een grote man.

8. Een kleuter

A. Een grote vrouw.
B. Een kind van 1 jaar.
C. Een kind van 4 of 5 jaar.
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Opdracht 11. Is de zin waar of niet waar? Kies!
1. Een dochter is een meisje.

waar/ niet waar

2. Een zoon is een meisje.

waar/ niet waar

3. De gemeente Amsterdam is groter dan Zaandam

waar/ niet waar

4. Ongeveer betekent precies.

waar/ niet waar

5. Als je inschrijft, komt je naam op een lijst.

waar/ niet waar.

6. Ieder mens heeft eten nodig.

waar/ niet waar



Kijk nu naar de antwoorden op p. 25.
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TIP WOORDEN LEREN

Het is belangrijk veel woorden te leren. Een manier om veel woorden te leren is elke
dag drie woorden leren.
Schrijf hier welke drie woorden u leert per dag.
Maandag: 1e woord:
2e woord:
3e woord:
Dinsdag:

1e woord:
2e woord:
3e woord:

Woensdag: 1e woord:
2e woord:
3e woord:
Donderdag: 1e woord:
2e woord:
3e woord:
Vrijdag:

1e woord:
2e woord:
3e woord:

Zaterdag: 1e woord:
2e woord:
3e woord:
Zondag:

1e woord:
2e woord:
3e woord:
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SPREKEN



Spreek samen!

Zoek een taalvriend. Een taalvriend is iemand die goed Nederlands spreekt. Een
vriend. Of misschien iemand van uw werk. Of uw buurman. Doe samen met uw
Taalvriend de spreekopdrachten. Lees samen. De een leest A, de ander B.

Opdracht 12. Lees samen met uw taalvriend:
Bellen met het kinderdagverblijf.
A: Met het kinderdagverblijf
A: Met het kinderdagverblijf
B: Met mevrouw Amadi, ik zoek opvang voor mijn kindje
B: Met mevrouw Amadi, ik zoek opvang voor mijn kindje
A: ’t spijt me, d’r is nu geen plaatsje vrij
A: ’t spijt me, d’r is nu geen plaatsje vrij
B: Wat jammer! Kunt u mij niet helpen?
B: Wat jammer! Kunt u mij niet helpen?
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SPREKEN



Spreek samen!

Opdracht 13. Lees samen met uw taalvriend:
Een oplossing zoeken.
A: Komt u toch maar inschrijven!
A: Komt u toch maar inschrijven!
B: Is er wél een plaatsje vrij?
B: Is er wél een plaatsje vrij?
A: U komt op de wachtlijst.
A: U komt op de wachtlijst.
B: Hoe lang moet ik dan wachten?
B: Hoe lang moet ik dan wachten?
A: ‘k Zou het echt niet weten.
A: ‘k Zou het echt niet weten.
B: En een peuterspeelzaal?
B: En een peuterspeelzaal?
A: Dat is voor twee ochtenden.
A: Dat is voor twee ochtenden.
B: Nee, dat is geen oplossing.
B: Nee, dat is geen oplossing.

?

VRAAG VAN DE LES

?

U zoekt opvang voor uw kind. U belt een kinderdagverblijf. Daar is geen plaats. Er is
een wachtlijst. Wat kunt u doen?
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LEZEN
Opdracht 14. Lees.



DE INFORMATIE.

U heeft kinderen en u heeft werk. Dan heeft u kinderopvang nodig. Er zijn
verschillende soorten opvang voor kinderen.
Voor baby’s en jonge kinderen tot vier jaar zijn er de kinderdagverblijven. Op een
kinderdagverblijf kunnen kinderen de hele dag zijn. Dus ’s morgens en ’s middags.
Van maandag tot en met vrijdag. Drie of vier dagen is ook mogelijk. Dat is dus handig
als u moet werken.
Er is vaak een wachtlijst voor een kinderdagverblijf. Bij veel gemeentes kun je
centraal inschrijven. Dan schrijf je in één keer in voor verschillende dagverblijven.
Er is een groot tekort aan kinderopvang. Het is het beste om al in te schrijven als u
zwanger bent.
Er zijn ook particuliere kinderdagverblijven. Die zijn niet van de gemeente. Deze
kinderdagverblijven zijn vaak duurder.
Op een dagverblijf zijn vaak twee leidsters voor een groep kinderen. De kinderen
kunnen er spelen, eten en slapen. Soms noemt men een kinderdagverblijf ook ‘een
crèche’.
Kinderen kunnen ook naar een peuterspeelzaal. Dat is vaak alleen maar voor twee
ochtenden per week. Uw kind moet dan 2,5 jaar zijn, bij sommige scholen is een
peuterspeelzaal.
Als de kinderen vier jaar zijn, gaan ze naar school. Dan is er de mogelijkheid van
naschoolse opvang. Daar kunnen de kinderen na schooltijd en op woensdagmiddag
terecht. Maar ook hier zijn vaak wachtlijsten. Dus schrijf op tijd in.
U kunt natuurlijk ook een oppas zoeken voor bij u thuis. Dat is vaak wel erg duur. Er
zijn ook oppasmoeders die ben hen thuis één of meer kinderen opvangen.
Voor meer informatie zie ook: http://www.kinderopvang-amsterdam.nl/
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PRAKTIJK
Opdracht 15. Kijk in de praktijk.
Dit is de opdracht: Zoek een kinderdagverblijf bij u in de buurt.
1. U kunt zoeken in de Gouden Gids, of rondkijken in de buurt. U kunt het ook aan
iemand vragen.
2. Schrijf op:
- Hoe heet het kinderdagverblijf?
- Wat is het adres en het telefoonnummer?

* Naam kinderdagverblijf:
……………………………………………………………………..
* Adres kinderdagverblijf:
……………………………………………………………………..

* Telefoonnummer kinderdagverblijf:
……………………………………………………………………..

 TIP VAN DE LES 1
U heeft opvang voor uw kind nodig. U belt naar een kinderdagverblijf. Zeg
dan:

-

Ik zoek opvang voor mijn kind. Is er een plaats bij jullie?
Ik heb een probleem. Ik heb werk, maar geen opvang voor mijn kind. Kunt u
me helpen?
Ik zoek kinderopvang. Kan ik bij u komen inschrijven?
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 TIP VAN DE LES 2
Kijkt u eens naar de Educatieve Televisie.
De programma’s van ETV Amsterdam worden uitgezonden op de lokale zender A 1
van Salto. Op ETV en de website www.ETV.nl zijn veel programma’s voor ouders te
vinden!
Bijvoorbeeld: Opvoeden gaat niet vanzelf, opvoeden in beeld.
Gaat u eens kijken!
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HOE GAAT HET?
Opdracht 16. Kent u de woorden? Kruis aan.















Het kinderdagverblijf
De opvang
Direct
Inschrijven
De wachtlijst
Ongeveer
Nodig hebben
De gemeente
De zoon
De dochter
De peuter
De kleuter
De peuterspeelzaal
De oplossing

Opdracht 17. Kunt u het in het Nederlands?
Deze les ging over Meryem. Zij zocht opvang voor haar kind. Zij belde naar een
kinderdagverblijf in de buurt. Deze les ging ook over antwoord geven met ‘geen’.
En u? Kunt u kinderopvang zoeken? En kunt u een kinderdagverblijf bellen? En kunt u
antwoord geven met ‘geen’?
Kunt u dat nu goed? Of een beetje? Of nog niet zo goed?
Schrijf het op. Zet een kruisje.

☺
Goed!

Gaat wel….

Nog niet goed..

Een
kinderdagverblijf
bellen
Kinderopvang
zoeken
Antwoord geven
met ‘geen’
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Antwoordblad
Opdracht 3.
1. Goed. ( Zij zegt: “Ik zoek opvang voor mijn zoontje. Ik wou vragen of hij op De
Brombeer kan komen”.)
2. Fout. ( De vrouw zegt: “Dat kan niet direct. U moet hem eerst inschrijven”.)
3. Goed. ( De vrouw zegt: “U moet hem eerst inschrijven”.)
4. Goed. ( De vrouw zegt: “Als u inschrijft, staat u op de wachtlijst”.)

Opdracht 6.
1. Fout. ( Het kind van Meryem is nog te jong. En het is maar twee ochtenden.)
2. Goed. ( De gemeente heeft een centrale inschrijving. Dan schrijf je in één keer in
voor alle kinderdagverblijven van de gemeente.)
3. Fout. ( De vrouw zegt: “De Brombeer is niet van de gemeente”.)
4. Goed. ( De vrouw zegt dat je dan kunt inschrijven”.)

Opdracht 7.
1. Nee, er is geen wachtlijst.
2. Nee, er is geen peuterspeelzaal.
3. Nee, ik heb geen afspraak.
4. Nee, er is geen kantine.
5. Nee, ik weet geen oplossing.
6. Nee, zij heeft geen kinderen.

Opdracht 8.
1. Nee, ik heb geen kinderen.
2. Nee, ik koop geen kleren.
3. Nee, ik ken geen peuterspeelzaal.
4. Nee, ik heb geen afspraak (bij de tandarts).
5. Nee, ik heb geen pijn (in mijn rug).

Opdracht 9.
1. Hoe oud is uw kind?
2. Hoe lang moet ik wachten?
3. Hoe lang heeft u pijn?
4. Hoe lang duurt de cursus?
5. Hoe lang heeft u dat werk gedaan?
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Opdracht 10.
1. A
2. C
3. A
4. C
5. C
6. A
7. B
8. C

Opdracht 11.
1. Waar.
2. Niet waar.
3. Waar.
4. Niet waar.
5. Waar.
6. Waar.

Het antwoord op de vraag van de les
Ook andere kinderdagverblijven bellen.
En naar andere mogelijkheden zoeken, bijvoorbeeld een oppasmoeder.
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OEFENEN VOOR HET INBURGERINGSEXAMEN
Deze les over de kinderopvang past in het deel Opvoeding, Gezondheid en Onderwijs
(OGO) van het Inburgeringsexamen.
Taalvriend
Zoek een taalvriend, iemand die goed Nederlands spreekt. Het is handig als u een
taalvriend heeft om samen de oefeningen mee te doen.
Kijk naar films van ETV
Op de website ETV.nl vindt u films die gaan over opvoeding en onderwijs:
http://www.etv.nl/onderwijs
Wat u in deze les van Demet over de kinderopvang kunt leren voor het examen:
·
·

Uitleg over kinderopvang en speelzaal begrijpen.
Uw kind inschrijven bij de kinderopvang

Deze situaties komen ook in het examen voor!

Kijk voor meer informatie over het inburgeringsexamen op www.hoemoetikinburgeren.nl
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Opdracht 1
Geef antwoord op de vraag.
1. Gaat uw kind naar de peuterspeelzaal?
__________________________________________________________________

2. Vindt u de peuterspeelzaal belangrijk voor uw kind?
_____________________________________________________________________
3. Waarom vindt u dat?
_____________________________________________________________________

Opdracht 2
Praat over de peuterspeelzaal
Praat met uw taalvriend over de peuterspeelzaal. Waarom gaat uw kind wel of niet
naar de peuterspeelzaal? Hoe gaat de inschrijving van een kind voor de
peuterspeelzaal?

Opdracht 3
Zoek een peuterspeelzaal
1. Ga naar het gemeentehuis of naar een buurthuis.
· Vraag informatie over peuterspeelzalen. U kunt ook informatie zoeken op
internet, bijvoorbeeld op de website van uw stad.
Waar kunt u uw kind inschrijven voor de peuterspeelzaal?
_____________________________________________________________________
2. Ga naar de peuterspeelzaal.
· Haal informatie over de regels van de peuterspeelzaal.
· Schrijf uw kind in op de peuterspeelzaal.
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