
Als anderen het niet meer weten.
  

MOC ‘t Kabouterhuis, 
thuis in hulp voor het jonge kind en gezin
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Bas naar 
‘t Kabouterhuis



Dit is Bas.

Bas woont in een leuk huis in Amsterdam.

Hij woont daar samen met zijn papa, mama 
en zijn kleine broertje.

Bas gaat naar ‘t Kabouterhuis.





Bas houdt van bouwen met blokken
en lezen.

Spelen met lego vindt hij heel erg leuk. 

Jij ook?





Op de peuterspeelzaal zag de juf 
dat het in de klas niet zo goed ging met Bas.

Hij was niet blij in zijn klas.
Papa en mama willen graag dat Bas blij is.

Daarom zijn zij naar ’t Kabouterhuis 
gegaan.





Mama brengt Bas elke dag 
naar ’t Kabouterhuis.

Als ze binnen komen hangt hij zijn jas op.

Bas gaat op zijn stoel zitten 
en kiest iets uit om mee te spelen.

Hij kiest lego.

Dan gaat mama weg.
Bas zwaait naar mama en de dag begint.





Het Kabouterhuis lijkt een beetje op de  
peuterspeelzaal maar de klas is veel kleiner.

Bas en de juf doen veel samen. 
De juf legt alles goed uit. 
Ze helpt hem als hij iets moeilijk vindt.

Het gaat al een stuk beter 
en daar wordt Bas blij van.





Op ’t Kabouterhuis is een mooi schoolbord.

Hierop staan iedere dag plaatjes 
met wat iedereen die dag gaat doen.

Kleien, tekenen, lezen, puzzelen of tellen  
en buiten spelen.

Vandaag gaat Bas eerst puzzelen.





's Middags eet hij gezellig met zijn klas en de 
juffen een broodje.

Hij mag proberen zijn eigen boterham te 
smeren!

Na het eten doet hij nog wat oefeningen 
met de juf.





Ook is er tijd om lekker buiten te spelen 
op een heel mooi plein.

Bas fietst en speelt op het klimrek.
Dan is het tijd om naar huis te gaan.

Mama komt Bas halen.

Hij zwaait naar de juf. 
Tot morgen!






