Dutch School of Southern
California:


Verzorgt Nederlands
taal- en
cultuuronderwijs.



Op hoogwaardig niveau
(ondersteund door de
stichting NOB, de
Nederlandse
onderwijsinspectie en
Cito).







Voor kinderen van 4 t/m
12 jaar (vanaf 3 jaar in
North Hollywood).
Op drie locaties in ZuidCalifornie: NorthHollywood (Valley
Village), Orange County
(Santa Ana) en San
Diego (La Jolla).
Op zaterdagochtend van
9 tot 12:15.

Peutergroep
Pre-School
Alle donaties zijn van harte welkom
www.dutchschoolla.org/donaties/donaties

Bedankt voor uw steun!

Heeft u belangstelling in Nederlandse
les voor uw peuter? Op onze NorthHollywood locatie bieden wij al een
peutergroep voor kinderen van (bijna)
3 jaar. Mogelijk beginnen we in
Orange County en San Diego ook een
peutergroep.
Neem graag contact op met Laura
Ligthart, onze directeur, via
lligthart@dutchschoolsocal.org voor
meer informatie.
Are you interested in Dutch classes for
your toddler? We already offer PreSchool at our North-Hollywood site for
(almost) three year olds. We possibly
want to start a toddler group at
Orange County and San Diego as well.
Please contact Laura Ligthart, our
Director, at
lligthart@dutchschoolsocal.org for
more information.

"Mijn dochter Eloise heeft altijd meer
Engels gepraat dan haar oudere
broer. Sinds ze is begonnen op de
peutergroep op de Nederlanse school
in North Hollywood gebruikt ze meer
Nederlandse woordjes en zingt ze
Nederlandse liedjes mee vanaf de
achterbank. Ook praat ze veel over
haar Nederlandse schoolvriendjes”.
- Claudy (moeder van Eloise, 3)

Contact
Dutch School of Southern California
2625 N. Tustin Avenue
Santa Ana CA 92705
(Dit is geen post adres voor DSSoCal)
Meer informatie:
info@dutchschoolsocal.org
http://www.dutchschoolsocal.org
www.facebook.com/dutchschoolsocal/

Waarom een peutergroep?
Kinderen die opgroeien in een meertalige
omgeving krijgen als vanzelfsprekend een
rugzakje taalvaardigheid mee. Wanneer ze
vanaf jongs af aan twee of meer talen om
zich heen horen, gaan kinderen deze talen
vanzelf herkennen, begrijpen, ontwikkelen
en, als het taalaanbod in de verschillende
talen voldoende aanwezig is, ook spreken.
Grijp de kans
Voor Nederlandssprekende ouders met jonge
kinderen in het buitenland liggen een aantal
kansen voor het grijpen:
• Op een NTC peutergroep wordt kinderen in
een vroeg stadium een extra impuls van
Nederlands taalaanbod geboden;

• Hoe jonger kinderen worden gestimuleerd in
het begrijpen en spreken van Nederlands in een
meertalige omgeving, hoe beter. Tot het vierde
levensjaar is het brein het meest gevoelig voor
het leren van taal;
• Jonge kinderen imiteren veel, vooral
leeftijdsgenootjes. Daardoor worden in een
peutergroep kinderen op een andere manier
gemotiveerd dan in de thuissituatie om
Nederlands te begrijpen en te spreken;
• Peuters wennen alvast aan de sfeer, omgeving
en cultuur van de Nederlandse school;
• De NTC school en ouders worden al in een
vroeg stadium partners in (meer)talig opvoeden,
waarbij ouders ideeën krijgen voor het
stimuleren van de Nederlandse taalontwikkeling
thuis en waarbij de school al in een vroeg
stadium zicht krijgt op de Nederlandse
taalontwikkeling van de leerling.
(Bron: NOB)

“We zijn in september met de
peutergroep begonnen en het is een
geweldig succes! Elke zaterdag leven
wij voor drie uur in het Nederlands.
Ons curriculum heet "Ik Ben Bas" en
gaat over een jongetje en zijn
familie. Ik maak het gezellig zodat
het leren van Nederlands echt een
plezier is voor de kinderen”.
- Johanna Hof (leerkracht
North-Hollywood peutergroep)

