
 
 

 

  

Uw kind lekker laten spelen met buurtgenootjes?  

De spelinloop is dé plek om andere kinderen of ouders bij u 

in de buurt te ontmoeten!  

 

De spelinloop is er voor ieder kind van 0 tot 2,5 jaar. De 

kinderen kunnen lekker spelen en voor de ouders staat de 

koffie en thee klaar.  

 

Speciaal voor u en uw kind is er een programma ontwikkeld 

met activiteiten, zoals liedjes zingen, boekjes voorlezen, 

dansen of knutselen en er wordt samen fruit gegeten (neem 

hiervoor uw eigen fruit mee).  

 

Kom samen met uw kind een keertje langs. U bent altijd van 

harte welkom. Waar en wanneer u terecht kan? U ziet het 

op de achterkant. Aanmelden is niet nodig. De kosten voor 

de spelinloop zijn € 1,- per keer per gezin.  
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Kom gezellig spelen met uw 

kind en ontmoet andere 

ouders uit de buurt 
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Spelinloop ouders + kinderen 0-2,5 jaar 
Amsterdam Oost (info: Zohra Bousaid, tel. 06 26 63 52 34) 

dag  tijd locatie 

maandag - inloop  13.00-15.30 Ouder- en Kindcentrum  

Pontanusstraat 278 

 

dinsdag - vaste groep    9.00-11.30  

dinsdag - inloop 14.00-16.00  

woensdag 9.00-11.30 Nelson Mandelaschool, Laing’s Nekstr. 44 

woensdag - inloop 13.00-15.30 Ouder- en Kindcentrum  

Pontanusstraat 278 

 

donderdag - vaste groep    9.00-11.30 

donderdag - inloop 13.00-15.30 

vrijdag - inloop   9.00-11.30 De Dapper, Pieter Nieuwlandstraat 31 

Amsterdam Westerpark 

dag   tijd locatie 

maandag   9.00-11.30 De Palm, van der Palmkade 149  

dinsdag   9.00-11.30 Pinokkio, Zaandijkstraat 3 

 woensdag 9.00-11.30 

woensdag 13.00-15.30 De Palm, van der Palmkade 149 

donderdag 9.00-11.30 

vrijdag  9.00-11.30 Pinokkio, Zaandijkstraat 3 

Amsterdam Centrum  

dag  tijd Locatie 

maandag    9.30-12.00 Ouder- en Kindcentrum, Lindengracht 204 

dinsdag  9.30-12.00  

woensdag  9.30-12.00 Ouder- en Kindcentrum, Kraijenhoffstraat 32 

woensdag 13.30-16.00 Ouder- en Kindcentrum, Lindengracht 204 

vrijdag  9.30-12.00  Ouder- en Kindcentrum, Kraijenhoffstraat 32 

vrijdag  13.30-16.00  

Amsterdam Zuid 

dag  Tijd Locatie 

donderdag 10.00-11.30 Menno Simonszhuis, Noordhollandstraat 17A 

vrijdag 9.30-11.30 Catharinaschool, Vechtstraat 88 
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Er is meer …….. 

Naast de spelinlopen zijn er op verschillende Dynamolocaties  

kind-, peuter- & dreumesinlopen voor ouders met kinderen.  

Kijk wanneer en waar op www.dynamo-amsterdam.nl. Kom eens langs bij u in de buurt. 
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