
 

Beste ouder of verzorger, 

 

Graag nodig ik u van harte uit voor de online Dag van de Voorschool op woensdag 14 april tussen 

10.00 uur en 12.00 uur. U kunt die dag via de website www.dagvandevoorschool.nl online een 

kijkje nemen bij voorscholen in uw buurt.   

 

Wat is de online Dag van de Voorschool en wat kan ik er doen?  

Kom een kijkje nemen op www.dagvandevoorschool.nl en ontdek wat een voorschool is. Op de 

website kunt u van veel voorscholen een filmpje bekijken. Het filmpje geeft u een rondleiding door 

de voorschool en zo kunt u zien hoe de voorschool er van binnen uitziet. U kunt zelf kiezen bij 

welke voorscholen u gaat kijken. Tijdens de online rondleiding krijgt u niet alleen een indruk van 

de voorschool. U krijgt ook informatie over wat de voorschool kost. Wilt u live een kijkje nemen bij 

de voorschool. Dan kan dat 14 april door een videogesprek te starten met de voorschool. Ook kunt 

u live chatten met een medewerker van de gemeente Amsterdam wanneer u vragen hebt. Is uw 

kind al 1 jaar? Dan kunt u uw kind direct inschrijven.  

 

De voorschool is belangrijk voor uw kind 

Alle kinderen verdienen een eerlijke kans om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. De voorschool 

is hiervoor een goede plek. Uw kind mag naar de voorschool als het 2 jaar is. Op de voorschool 

spelen en leren kinderen met elkaar. Ze zingen, tekenen, bewegen en oefenen met taal. De 

voorschool is een goede voorbereiding op de basisschool.  

 
Gaat uw kind al naar de voorschool? 

Ook als uw kind al naar de voorschool gaat, kunt u een kijkje nemen op de open dag. We versturen 

deze uitnodiging naar alle Amsterdamse ouders/verzorgers van kinderen tussen de 1 en de 3 jaar. 

 
Hebt u vragen?  

Kijk op www.dagvandevoorschool.nl voor meer informatie.  

 

Ik wens u alvast veel plezier op woensdag 14 april! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
Marjolein Moorman 

Wethouder Onderwijs 

 

 

Richt uw camera op de QR-code en scan om direct naar www.dagvandevoorschool.nl  te gaan. 
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