
   

Прийом дошкільнят та навчання для дітей з України.  
 

Якщо у вас є дитина/діти старше 2 років. Ми забезпечим дитині/дітям перший прийом і можливість 

навчатися.  

Ви отримаєте відповідь про наявність місць для навчання протягом 10 робочих днів.  

Нижче ви прочитаєте, як проходить набір для дітей певних вікових категорій:  

  

 

Для дошкільнят  

Цільова група:                Діти від 2 до 4,5 років 

Тип прийому:    Ігровий зал для дошкільнят  

                                                   (тобто не садок для дітей віком від 0-2 років на цілий день)  

Кількість годин:               2 рази по половині дня на тиждень  

Запис:     через такі установи:   

 

 

Муніципалітет Горн [Hoorn]: 

Stichting Kinderopvang West-Friesland  klant@kinderopvangwestfriesland.nl  0229-248770 

Kinderopvang Berend Botje   kinderopvang@berendbotje.nl   088-2337000 

Kinderopvang 't Herdertje    info@herdertje.nl                  0229-248745 

 

Муніципалітет Коггенланд [Koggenland]: 

Stichting Kinderopvang West-Friesland  klant@kinderopvangwestfriesland.nl  0229-248770 

Kinderopvang Berend Botje   kinderopvang@berendbotje.nl  088-2337000 

 

Муніципалітет Опмер [Opmeer]: 

Kinderopvang Berend Botje  kinderopvang@berendbotje.nl  088-2337000 

 

Муніципалітет Стеде Брук & Енкгейзен [Stede Broec & Enkhuizen]: 

Kinderopvang Berend Botje   kinderopvang@berendbotje.nl  088-2337000 

Kappio Kinderopvang    info@kappio.nl     0223-534797 

Smallsteps (Partou)                                                                                                              088-2357550  

        

 

Муніципалітет Дрехтерланд [Drechterland]:   

Kinderopvang Berend Botje   kinderopvang@berendbotje.nl   088-2337000 

Kappio Kinderopvang   info@kappio.nl     0223-534797 

Kinderopvang 't Herdertje    info@herdertje.nl     0229-248745 

Smallsteps (Partou)                                                                                                               088-2357550  

      

 

Муніципалітет Медемблік [Medemblik]:  

Kinderopvang Berend Botje  kinderopvang@berendbotje.nl    088-2337000 

Kappio Kinderopvang   info@kappio.nl      0223-534797 

Smallsteps (Partou)                                                                                                                088-2357550  
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Початкова школа  

Цільова група:   Діти від 4 до 12 років  

   Повна освіта  

Запис:  Через початкову школу у муніципалітеті вашого місця проживання/ / 

заповніть електронну анкету:  

Aanmeldformulier-EOA-PO-digitaal-format.pdf (passendonderwijswf.nl)  

 Надіслати заявку за адресою: vluchtelingenpo@passendonderwijswf.nl   

 Leon Schaaf               tel. 06-51107700 

Henk Verreijen           tel. 06-51143792 

    

 

Середня школа (у тому числі середня професійна освіта MBO) 

Цільова група:   Діти від 12 років  

Повна освіта  

Запис:    заповніть електронну анкету:  

https://www.sgdedijk.nl/wp-content/uploads/2021/09/20_836857-

Aanmeldformulier-EOA-digitaal-fc_C_V4.pdf 

Надіслати заявку за адресою: vluchtelingenvo@passendonderwijswf.nl  

   Piet Hartog                 tel: 06-51556108 

    

Щоб отримати належну допомогу, вам слід зареєструватися в муніципалітеті.  

Ви можете зв'язатися зі своїм муніципалітетом.   

 

Якщо ви хочете працювати (або працювати волонтером) в дитячому закладі або школі, ви можете 

звернутися до керівництва відповідного закладу за місцем проживання.   

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до муніципалітетом населеного 

пункту вашого місця проживання, і  на веб сторінку Допомоги Біженцям Vluchtelingwerk 

(https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/steun-oekraiense-vluchtelingen)  

 

Якщо вам потрібна допомога або у вас є питання. Ви можете зв'язатися зі своїм муніципалітетом.   

 

Ситуація з біженцями з України постійно змінюється, багато питань досі не вирішені. Інформація, 

яку ми пропонуємо вам сьогодні, може змінитися завтра. Ми, муніципалітет, прагнемо допомогти 

вам якомога більше. Найактуальнішу інформацію можна знайти на веб сторінці вашого 

муніципалітету.  
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