
Hoe meld ik mijn peuter aan bij een peuterspeelzaal /voorschool? 

 

Peuterspeelzaal/ 
Voorschool 

Plaats Manier van aanmelden 

Voorschool 
Trema 

Werkendam 
Wilgenlaan 1 

Schooljaar 2022-2023 helaas geen ruimte meer 

Het Baken 
Peuters vanaf 3 
jaar en 6 
maanden tot 4 
jaar 

Werkendam 
Koelemaaier 
1 

Bel of mail naar school, naar de directeur of 
naar de Intern Begeleider.  
Tel 0183-501486 of mail 
directie.hetbaken@destroming.eu 
 
De leerling wordt ingeschreven als gastleerling. 
Het bezoek is gratis. 

WipWap 
De Parel 

Terneuzen 
Schelpenlaan 
1A 

Liefst een dag of aantal dagen van te voren 
bellen om te vragen of er plaats is. Op de dag 
zelf zijn ze bereikbaar vanaf 7.30 uur. 
 
Tel. 0115-622966 
Kosten: 2,50 euro per dag.  (8.30-12.30) 

Kindcentrum  
De Oude Vaart 

Terneuzen 
Tamarinde-
straat 4 

 

Bezoek PSZ z.s.m. doorgeven aan LOVK-
mentor ter plaatse: Mariella Heijens  
Tel. 06-10990218 
E. mariella.heijens@lovk.nl 
 
Bij geen gehoor de school zelf bellen of mailen. 
Tel. 0115 648840 
E. c.dingemanse@probaz.nl 
 
Kosten: 2,50 euro per dag.  (8.30-12.00) 

Het Ruytertje 
Bij Admiraal de 
Ruyterschool 

 

Krimpen aan 
den IJssel 
Kerkdreef 1a 

Het bezoek aan de PSZ minimaal een dag, liefst 
eerder, van te voren telefonisch aanvragen bij 
teamleidster Johanneke Vis. 
Tel. 0180-594699 
 
Kosten: 9,20 euro per uur 

Yes! 
Bij BSOS de 
Toermalijn 

Zwijndrecht 
Anna 
Paulowna-
straat 8 

Werken met flexibele opvang genaamd 
‘Schipperspakket’:  
https://yeskinderopvang.nl/mijn-bijna-peuter-
.html/filter-leeftijd/2 
 
Dit pakket bestaat uit 20 dagdelen per 
kalenderjaar, 4 uur per dagdeel, vaste begin- en 
eindtijd. Welke 20 dagdelen vullen ouders zelf 
in, in de schoolweken (schoolvakantie gesloten). 
Doorgeven van een dagdeel kan twee weken of 
langer van tevoren, dan geven we 
plaatsgarantie. Korter dan twee weken van 
tevoren doorgeven kan ook. Dan kan de peuter 
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alleen komen als er plaats en voldoende 
personeel is op de groep. Meer info zie website. 
 
Online inschrijven via: 
https://yeskinderopvang.kindplanner.nl/#/registra
tion/new 
 
Kosten: Ouders betalen per maand een bedrag. 
Het uurtarief is in 2022 € 10,87 en wordt jaarlijks 
per 1 januari geïndexeerd. Over dit bedrag 
kunnen ouders kinderopvangtoeslag aanvragen 
bij de Belastingdienst. 
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