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Samen spelen, uitdagen  
en stimuleren om te leren!
Op weg naar groep 1 van de basisschool
Voor ouder(s) van kinderen vanaf 2 tot 4 jaar

instapje – OPSTAPJE – opstap
Kinderen van twee en drie jaar oud zijn vaak 

actief. Ze zijn ondernemend, spelen en hebben 

zorg en aandacht nodig. Daardoor ontwikkelen 

zij zich spelenderwijs en leren ze vooral van u. 

Soms heeft een kind iets meer nodig. Hoe kunt 

u daar het beste mee omgaan? Wilt u een kwar-

tiertje per dag met uw kind samen spelen of 

(voor)lezen? 

Wanneer kunt u meedoen?
Kinderen van twee en drie jaar kunnen meedoen 

aan het Opstapje programma. Wanneer uw kind 

instroomt vanaf drie jaar, dan wordt er alleen aan 

het laatste programmaonderdeel meegedaan.  

Heeft u interesse in deelname aan het Opstapje 

programma, neem dan contact op met Stichting 

Scala via telefoonnummer: 0516 - 56 72 20 of 

mail naar: stap@scala-welzijn.nl 

Een van de Stapmedewerkers zal samen met u 

kijken of Opstapje aansluit bij wat u en uw kind 

nodig hebben en zij kan de aanmelding ver-

zorgen. In een vrijblijvend gesprek kan deze 

medewerker u de materialen en het speelgoed 

van Opstapje laten zien. Zij kan u meer informa-

tie geven en u kunt vragen stellen. U kunt ook bij 

het consultatiebureau, de peuterspeelgroep of 

bij uw huisarts aangeven dat u interesse heeft in 

deelname aan Opstapje.

Stichting Scala Postbus 8, 8430 AA Oosterwolde, t 0516 - 56 72 20

e info@scala-welzijn.nl, i www.scala-welzijn.nl   facebook.com/stichtingscala 
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Hoe verloopt een Opstapje-bezoek?
•  De Opstapje-medewerker van  

Scala komt één keer per week bij u 

langs en neemt soms speelgoed  

en (leen)boekjes mee.  

Het speelgoed mag u houden. 

•  Het speelgoed is uitdagend en  

stimuleert de ontwikkeling van  

het kind.

•  De Opstapje-medewerker leert  

u spelletjes die u samen kunt doen  

en die geschikt zijn voor twee- en  

driejarigen.

•  Zij luistert goed naar u en zal u  

adviezen geven als u vragen heeft. 

•  Na afronding van het programma 

Opstapje heeft uw kind speelgoed  

waar hij/zij nog veel plezier aan  

zal beleven. 

Ouder en kind bijeenkomsten 
Een aantal keren per jaar organiseert Scala 

ouder en kind bijeenkomsten. Tijdens deze bij-

eenkomsten doet u samen met uw kind een 

activiteit die aansluit bij een thema. Plezier en 

ontmoeting staan voorop in de ouder en kind 

bijeenkomsten. Er is veel ruimte voor samen 

spelen met uw kind, daarnaast kunt u andere 

ouders ontmoeten en kan uw kind met leeftijds-

genootjes spelen. Deze informele bijeenkomsten 

worden begeleid door de Stapmedewerkers. 

Wat zijn de kosten
De eigen bijdrage voor de kosten van Opstapje 

is € 25,- per schooljaar. Als deze bijdrage (in 

één keer) te hoog is, dan kan er in overleg een 

regeling getroffen worden. Naast dat wij, buiten 

de schoolvakanties om, wekelijks bij u langs 

komen, krijgt u speelgoed en werkbladen met 

spelletjes en liedjes die bij het programma horen.  

Met ‘Opstapje’ helpt u uw zoon of dochter zich 

voor te bereiden op de basisschool.Een keer per 

week kan de Opstapje-medewerker van Scala u 

hierin ondersteunen. 

Zij leert u en uw kind spelletjes, die u samen 

kunt doen. Regelmatig neemt zij (leen)boekjes 

en speelgoed mee. Maar soms wordt er ook 

gespeeld met de gewone dingen in huis. Daar-

naast kan de medewerker u altijd helpen met 

vragen die u hebt en adviezen geven. 

Praten
Kinderen leren veel als u met hen praat. Daar-

naast is de aandacht voor elkaar fijn. U kunt 

uw kind vertellen over wat u aan het doen bent. 

U kunt kleuren benoemen, voorwerpen laten 

zien. U kunt uw kind aanmoedigen door te 

laten merken dat hij/zij iets goed doet en een 

compliment geven. Hierdoor krijgt uw kind 

meer zelfvertrouwen.


