
Peuteropvang ‘De Romte’ in Dronrijp is een heerlijke en veilige plek waar kinderen vrijuit 
spelen en zich verder kunnen ontwikkelen. Hier creëren we de ‘Romte’ voor de peuters om 
zich in een veilige omgeving optimaal te kunnen ontwikkelen. We stimuleren de ontwikkeling 
van de peuter op een positieve manier. We stimuleren het gebruik van taal, zelfstandig ge-
drag en ook samenwerken. 

Onze peuteropvang kenmerkt zich door tweetaligheid. Dit betekent dat er zowel Nederlands 
als Frysk gesproken wordt door de leidster. Uit onderzoek blijkt dat tweetaligheid heel  
leuk en leerzaam is voor kinderen. Een tweetalig kind leert er op latere leeftijd gemakkelijker  
meer talen bij. Kinderen in een tweetalige omgeving hebben ook al snel door dat je één en 
hetzelfde ding met  meerdere woorden kunt benoemen (een “stikelbaarch” en een “egel”  
is precies hetzelfde). Dit geeft hen een voorsprong in de cognitieve ontwikkeling, zeg maar 
het vermogen om abstract te denken.

Geopend op maandag  
en woensdag 
van 8.30 tot 12.00 uur

Wij geven  
kinderen…

De Romte!

www.kinderopvangfriesland.nl
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• Tweetalig 
• Aandachtig, daadkrachtig en creërend• Peutergymnastiek
• Positieve benadering

PEUTEROPVANG



Pjutte-opfang De Romte is in hearlik en feilich plak dêr’t bern frijút boartsje kinne en har  
fierder ûntwikkelje kinne. Hjir kreëarje wy de ‘Romte’ foar de pjutten om har yn in feilige  
omjouwing optimaal ûntwikkelje te kinnen. Wy stimulearje de ûntwikkeling fan ‘e pjut op in 
positive wize. Wy stimulearje it brûken fan taal, selsstannich gedrach en ek it gearwurkjen.

Us pjutte-opfang is twatalich. Dat betsjut dat der sawol Nederlânsk as Frysk praat wurdt 
troch de liedster. Ut ûndersyk docht bliken dat twataligens hiel leuk en learsum is foar bern. 
In twatalich bern leart der op lettere leeftiid makliker mear talen by. Bern yn in twatalige 
omjouwing hawwe ek al gau troch dat je ien en itselde ding mei meardere wurden beneame 
kinne (in ‘stikelbaarch’ en in ‘egel’ is krekt itselde). Dat jout harren in foarsprong yn ‘e  
kognitive ûntwikkeling, sis mar it fermogen om abstrakt te tinken.

Iepen op moandeis  
en woansdeis  
fan 8.30 oant 12.00 oere.
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Wy jouwe  
bern…

De Romte!

www.kinderopvangfriesland.nl

• Twatalich
• Oandachtich, diedkrêftich en kreëarjend• Pjuttegymnastyk
• Positive oanpak

PJUTTE-OPFANG


