
Spel & Opvoedpunt
Spelen, ontmoeten en advies

Spel en Opvoedpunt / Spelinlopen, contactgegevens
Spel en Opvoedpunt/Spelinloop de Waterlelie

Prinsenhof 4, 2263 EV Leidschendam

Telefoon: 070 317 27 32 /06 814 63 307 / spelenopvoedpunt@vlietkinderen.nl 

Openingstijden: 

Dinsdag en woensdag van 11.30 tot 16.00 uur

Donderdag van 08.30 tot 13.30 uur

Vrijdag van 09.00 tot 13.30 uur

(Maandag gesloten)

Spelinloop De Ballon

Fransstraat 16, 2274 AX Voorburg 

Openingstijden: iedere woensdag van 9.00 tot 12.00 uur

Telefoon: 070 381 70 65 / spelinloop@vlietkinderen.nl 

Spelinloop Splash

Zaagmolenstraat 98/98a (ingang om de hoek via Rijnlandlaan), 2265 WV Leidschendam 

Openingstijden: iedere woensdag van 09.00 tot 12.00 uur

Telefoon: 070 763 04 38 / pszsplash@vlietkinderen.nl

Pedagogisch spreekuur 

Annet Rombout, pedagoog, houdt maandelijks opvoedspreekuur in Stompwijk, 

op het consultatiebureau Voorburg en bij de spelinlopen.

Telefoon: 06 814 63 307

Kosten

Aan de diensten van het Spel en Opvoedpunt en de Spelinlopen zijn geen kosten 

verbonden, met uitzondering van een kleine bijdrage voor de speluitleen. 



Speelgoed lenen, of fijn samen spelen bij de Spelinloop! 

Bij het Spel- en Opvoedpunt kunt u samen met uw kind(eren) speelgoed en spelmateri-

aal lenen tegen een kleine vergoeding. Onze enthousiaste en deskundige medewerkers 

staan voor u klaar om te helpen bij het uitkiezen van geschikt speelgoed. Zij kunnen u ook 

uitleg geven over het speelgoed, wat kunt doen om u kind te begeleiden bij het spelen. 

Probeer het speelgoed rustig uit tijdens een bezoek. De uitleenspelregels kunt u lezen op 

de pagina van het Spel- en Opvoedpunt op www.vlietkinderen.nl.

Kom eens langs of bel voor meer informatie. U bent van harte welkom!

Het Spel en Opvoedpunt/de Spelinlopen zijn een initiatief van Vlietkinderen in sa-

menwerking met de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het Spel en Opvoedpunt/de 

Spelinlopen zijn onderdeel van het ‘Sociaal Service Punt’*(SSP).

Wat heeft het Spel en Opvoedpunt u te bieden?  
Spelen is leuk! Spelen, samen of alleen, heeft ook een belangrijke rol in de ontwikkeling 

van een kind. Bij de Spel- en Opvoedpunten/ de Spelinlopen van Vlietkinderen bent u van 

harte welkom om samen met uw kind te spelen en vragen te stellen over opvoeden en 

opgroeien. 

U komt bij ons in contact met anderen ouders/verzorgers en uw kind leert om met  andere 

kinderen samen te spelen. U kunt met elkaar praten en uw ervaringen delen. Wekelijks 

zijn er gezellige en creatieve activiteiten voor ouders/verzorgers en hun kinderen. Hier 

graag informatie toevoegen over Spelmiddag en Beweegplezier.

Stel uw opvoedvragen

Het opvoeden van kinderen kan soms ook vragen of twijfels oproepen. De medewerkers 

van het Spel- en Opvoedpunt/de Spelinlopen kunnen samen met u de dingen op een rijtje 

zetten. Ze denken met u mee en zij kunnen u advies en handige tips geven. Veel gestelde 

vragen zijn bijvoorbeeld:

‘Mijn zoontje zegt op alles “nee” en krijgt steeds vaker een driftbui.’

‘Help, mijn kind wordt elke nacht een paar keer wakker, ik doe geen oog meer dicht!’

Mijn kinderen maken zoveel ruzie, ik voel me net een politieagent.’

Wij horen ook vaak van ouders de opmerking; ‘Ik vraag me af of ik het wel goed doe…’. 

Op al dit soort vragen en onzekerheden op het gebied van opvoeden en opgroeien pro-

beren wij samen met u een antwoord te vinden. Hebt u behoefte aan een persoonlijk 

gesprek met een pedagoog, dan kunt u gewoon binnenlopen of bellen voor een afspraak 

met Annet Rombout, de pedagoog van het Spel- en Opvoedpunt. U kunt bij haar terecht 

met uw vragen, ook anoniem. Annet heeft een aantal opvoedonderwerpen beschreven in 

een flyer, deze kunt u lezen en/of downloaden via de pagina van het Spel- en Opvoedpunt 

op de website van Vlietkinderen: www.vlietkinderen.nl/spel-en-opvoed-punt  

*SSP was voorheen een onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 


