Dynamo
SPELINLOOP
voor ouders
met kinderen
van
0-2½ jaar

Kom gezellig spelen met uw
kind en ontmoet andere
ouders uit de buurt

De spelinloop van Dynamo is dé plek om andere kinderen en
ouders bij u in de buurt te ontmoeten!
De spelinloop is er voor ieder kind van 0 tot 2½ jaar. De
kinderen kunnen lekker spelen en voor de ouders staat de
koffie en thee klaar.
In de spelinloop is veel speelgoed aanwezig, gericht op
kinderen van deze leeftijd. Samen met uw kind kunt u dit
ontdekken.
Er is een medewerker spelinloop van Dynamo aanwezig die
u wegwijs maakt binnen de spelinloop. U kunt ervaringen
uitwisselen met andere ouders en altijd terecht met allerlei
vragen bij de medewerker.
Op een vast moment wordt er samen fruit gegeten (neem
hiervoor uw eigen fruit mee).
Kom samen met uw kind een keer langs. U bent van harte
welkom. Waar u terecht kan? U ziet het op de achterkant.
Aanmelden is niet nodig. De spelinloop is gratis.

www.dynamo-amsterdam.nl/spelinloop
volg ons op Facebook Dynamo spelinloop

Dynamo spelinloop
De spelinloop van Dynamo is bedoeld voor ouders met kinderen van 0 t/m 2½ jaar.
De spelinlopen zijn te vinden in Amsterdam Oost, Zuid, Westerpark en Centrum.
De openingstijden vindt u op www.dynamo-amsterdam.nl/spelinloop.
Amsterdam Oud Oost
Ouder- en Kindcentrum, Pontanusstraat 278
Nelson Mandelaschool, Laing’s Nekstraat 44
De Dapper, Pieter Nieuwlandstraat 31
Amsterdam Oost Indische buurt
Flevopoort, Kramatplantsoen 101
Amsterdam IJburg (open vanaf 21 januari 2019)
Ouder- en Kindcentrum IJburg, Pampuslaan 26
Amsterdam Westerpark
De Palm, van der Palmkade 149
Pinokkio, Zaandijkstraat 3
Amsterdam Centrum
Ouder- en Kindcentrum, Lindengracht 204
Ouder- en Kindcentrum, Kraijenhoffstraat 32
Amsterdam Zuid
Speeltuin Goudestein, Landskroon 90
Catharinaschool, Vechtstraat 88
Naast de spelinlopen zijn er op verschillende Dynamolocaties kind- en peuterinlopen voor
ouders met kinderen en kinderopvang voor kinderen bij Dynamovoorscholen.
Zie www.dynamo-amsterdam.nl en Dynamo-voorscholen op www.dynamopeuters.nl
januari 2019

