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Binnen R.K. basisschool De Scheperstee verzorgt Dikkertje Dap 
kinderopvang de opvang van peuters en BSO kinderen.  

Peutergroep 
De peutergroep is er voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Op de 
peutergroep werken wij met de voorschoolse educatie 
methodiek 'Startblokken'. Met het programma 
startblokken wordt onder andere aandacht besteed aan 
taalontwikkeling, motorische ontwikkeling, cognitieve 
ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
uw peuter.  
 
De peutergroep is een mooie voorbereiding op de 
basisschool. Wij werken spelenderwijs aan de hand van 
thema's die aansluiten bij de belevingswereld van peuters. 
Dit heeft een stimulerend effect op het spel, de groei en 
de ontwikkeling van uw peuter. 
 
Geen recht op kinderopvangtoeslag? 
Ook als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, kan 
uw kind vanaf 2,5 jaar naar de peutergroep. De 
peuteropvang wordt dan vergoed door de gemeente 
Zutphen. De ouder/verzorger betaalt voor de peutergroep 
alleen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage 

 

 
 
 
 

Buitenschoolse opvang (BSO) 
De BSO is er voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar die 
voor- of na schooltijd opvang nodig hebben.  
 
Voorschoolse opvang (VSO) 
Mocht u voor schooltijd opvang nodig hebben dan is er 
de voorschoolse opvang binnen de Scheperstee. Uw 
kind kan op de VSO terecht vanaf 7.00 uur. Een 
pedagogisch medewerker brengt uw kind op tijd naar 
zijn/haar eigen lokaal. 
 
Naschoolse opvang (NSO) 
Na schooltijd wordt uw kind opgevangen door de 
enthousiaste pedagogisch medewerkers. Bij 
binnenkomst wordt er eerst gezamenlijk fruit gegeten 
en gedronken. Tussendoor wordt er gezellig bij 
gekletst. Vervolgens bieden wij volop ruimte aan de 
kinderen om zelf een invulling te geven aan hun vrije 
tijd of om deel te nemen aan een aangeboden 
activiteit. Daarnaast wordt er dagelijks buiten gespeeld. 

 

Openingstijden 
Peutergroep en BSO de Scheperstee zijn maandag t/m vrijdag geopend van 7.00 uur tot 18.30 uur met uitzondering van 
feestdagen zoals Pasen, Pinksteren, Kerst e.d. conform CAO kinderopvang en schoolvakanties. Tijdens de schoolvakanties 
kan de opvang plaats vinden op een andere locatie van Dikkertje Dap kinderopvang met een dagelijks activiteitenaanbod.  

 

Mocht u nieuwsgierig zijn geworden naar de peutergroep en/of BSO, neem dan gerust contact met ons op!  
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