OBS Europaschool
OBS Europaschool, de openbare basisschool,
centraal in de wijk Slangenbeek. We zijn een
kleinschalige school, met een veilige en
vertrouwde sfeer, waar iedereen welkom is!
De Europaschool is een school met aandacht
voor elk kind en zijn talenten. Bij ons mag je
zijn wie je bent. Samen met kinderen, ouders
en teamleden zorgen wij voor een fijne school.
Ons motto is niet voor niets:
ik, jij wij: samen 1
Een school met:

…en natuurlijk PBS (positive behavior
support), waarbij het handelen van de
leerkracht gericht is op het positief
benadrukken van goed gedrag.
Bent u nieuwsgierig geworden?
Kom dan gerust langs!
Brusselstraat 15 – 7559 BM - Hengelo
074-2781100
info@europa-school.nl
www.europa-school.nl

Spring! Peuterspeelzalen Hengelo
Pippeloentje
“Meer dan Spelen!”, dat is waar Spring!
Peuterspeelzaal Pippeloentje voor staat. We
leveren een bijdrage aan een kansrijke
toekomst voor kinderen. Jonge kinderen in de
leeftijd van 2 tot 4 jaar vinden bij ons een
uitdagende speel- en leeromgeving om zich
optimaal te ontwikkelen, zodat zij stappen
kunnen zetten in een voor hen steeds groter
wordende wereld.
Wij kijken goed wat uw peuter al kan en waar
extra uitdaging kan helpen.
Twee dagdelen per week kan uw peuter bij
ons terecht in een vaste groep met
leeftijdgenootjes.
Heeft uw kind meer ondersteuning nodig? Dan
mag uw kind nog twee dagdelen extra komen,
dit heet voor- en vroegschoolse educatie(VVE).
Voor meer informatie:
Loop gerust even binnen bij Psz. Pippeloentje
- Straatsburg 5 - Hengelo.
Openingstijden zie website of bij de
Centrale administratie.
Spring! Peuterspeelzalen Hengelo
Enschedesestraat 100 A, 7551 ER Hengelo
074-2020210
info@springhengelo.nl
www.springhengelo.nl

Smallsteps Serpentine
Spel, sport en veel plezier buiten de schooluren!
Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang voor
kinderen tot 13 jaar

Van babytijd tot de tienerjaren hebben
kinderen een heerlijke tijd in Kinderdagverblijf
en buitenschoolse opvang Serpentine. We zijn
gevestigd in een sfeervol pand met veel
speelmogelijkheden, binnen en buiten. Ook
binnen de Europaschool bieden wij bso in de
schoolweken. In de vakanties bieden wij een
Vakantie bso in de naastgelegen locatie
Serpentine.
Uw kind is van harte welkom bij ons buiten de
schooltijden en tijdens de vakanties. Onze bso
is helemaal ingericht om zoveel mogelijk
activiteiten aan te bieden. Van sport en spel
tot zelf een musical schrijven en opvoeren.
Natuurlijk is er aandacht voor de waarde van
de natuur en een gezond milieu. Onze
vindingrijke medewerkers zorgen dat vervelen
onmogelijk is. Kinderen gaan elke dag opnieuw
voldaan naar huis. Het was leuk!
Kom ook eens kijken bij de Smallsteps bso in
locatie Serpentine of locatie Europaschool.
Smallsteps, dé keuze voor leuke kinderopvang.
U bent van harte welkom voor een rondleiding
op onze locaties. U kunt hiervoor eenvoudig
een afspraak maken via www.smallsteps.info

