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Bo możesz się tam bawić  
i uczyć z innymi dziećmi

Chcą Państwo wiedzieć więcej o przedszkolnych  
salach zabaw w Hadze? 

VraagjufMina.nl
Przedszkolna sala zabaw w Hadze

Dla wszystkich dzieci w Hadze w wieku od 2,5 do 4 lat

VraagjufMina.nl
Czy mają Państwo jakieś pytania dotyczące 
przedszkolnych sal zabaw w Hadze? 
Mogą się też Państwo skontaktować z 
internetowym doradcą ds. przedszkoli, 
Juf Mina (czyli Panią Miną). Na stronie 
vraagjufmina.nl można znaleźć często 
zadawane pytania i odpowiedzi. 

Jest to inicjatywa gminy Haga oraz organizacji zrzeszających przedszkolne sale zabaw. 

@VraagjufMina



Dlaczego
przedszkolna sala zabaw to doskonałe 
miejsce dla Państwa dziecka?

 Wspólna zabawa i przyjemne spędzanie  
  czasu z rówieśnikami. 

 Wspólne zabawy na zewnątrz.

 Rozpoczęcie nauki liter i cyfr. 

 Odkrywanie razem nowych rzeczy. 

 Prace plastyczne, dzielenie się z innymi, 
  śpiewanie, wspólne jedzenie posiłków.

 I wiele, wiele innych zajęć!

Do przedszkolnej sali zabaw (tzw. 
peuteropvang) zapraszamy wszystkie 
dzieci z Hagi w wieku od 2,5 do 4 lat. 
Wspólna zabawa i nauka to najlepsze,  
co może być dla maluchów w tym wieku! 

Zabawa i nauka 
Każdy maluch w Hadze może uczęszczać do przedszkolnej sali zabaw przez 8 
godzin w tygodniu. Koszty są niskie, a dzieci z kartą Ooievaarspas mogą korzystać z 
naszych usług zupełnie bezpłatnie. Niektóre maluchy potrzebują nieco więcej czasu 
i uwagi. Dlatego przysługują im dodatkowe, bezpłatne godziny zabawy i nauki, w 
sumie 16 godzin tygodniowo. Można skorzystać z usług ponad 130 przedszkolnych 
sal zabaw w mieście. Mieszczą się zarówno w przedszkolach, jak i w żłobkach. 
W takich miejscach poświęca się dodatkowy czas i uwagę np. na ćwiczenie liter i 
cyfr, zajęcia ruchowe lub naukę samodzielności. W Ośrodku ds. pomocy dzieciom i 
rodzinie (Centrum Jeugd & Gezin, CJG) w Hadze pielęgniarka sprawdzi, czy Państwa 
dziecku przysługują dodatkowe bezpłatne godziny pobytu w sali zabaw.

Ile to kosztuje?
Opłata za pobyt dziecka jest różna i zależy od Państwa osobistej sytuacji.  
Dzieci z kartą Ooievaarspas mogą korzystać z sala zabaw bezpłatnie. Dla osób  
o najniższych dochodach opłata ta wynosi około 10 euro miesięcznie.

Na stronie vraagjufmina.nl mogą Państwo łatwo obliczyć, ile będzie Państwa 
kosztować pobyt dziecka w przedszkolnej sali zabaw. Również placówki 
prowadzące sale zabaw chętnie obliczą dla Państwa należną opłatę. 

Wpadnij do nas!
Chcą Państwo przyjść i zobaczyć salę zabaw? Serdecznie zapraszamy! Na stronie 
vraagjufmina.nl znajdą Państwo listę wszystkich podmiotów świadczących usługi 
opieki nad maluchami. Na pewno znajdą Państwo idealne miejsce w bliskim 
sąsiedztwie.

Proszę zeskanować  
ten kod QR. Następnie  
należy wejść na stronę  
główną i wybrać  
swój język.


