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Enquête / behoefteonderzoek
In de Nieuwsbrief Special van 1 april 2015, bent u geïnformeerd over de uitslag van de
enquête en over de vervolgstappen; zie ook website www.spo-overbetuwe.nl. kopje
Nieuws/Nieuwsbrief Special 1). Uit de enquête bleek dat ouders / verzorgers behoefte
hebben aan uitbreiding van de openstelling en aanvullende activiteiten. Wij zijn
daarom volop aan de slag gegaan met de uitbreiding van openstelling en activiteiten.
Voor alle duidelijkheid; het gaat om uitbreiding van de openstelling en aanvullende
activiteiten voor peuters. Het ‘educatieve peuterspeelzaalwerk’ is en blijft onze
belangrijkste activiteit.

Verlengde openstelling: Peutercentra
de Santenkraam en de Rakkertjes /
activiteit: ‘De Reis van de Olifant’
Er bleek onder de ouders / verzorgers o.a. veel behoefte te zijn aan peutergym.
Maar ook bleek dat er vraag was naar verlengde openstelling. Omdat de reguliere
peuterspeelzaaltijd niet zoveel ruimte biedt voor aanvullende activiteiten (dan
wordt immers gewerkt met het programma Startblokken) is het plan ontstaan om
peutergym buiten de reguliere tijd (van 8.00 uur tot 8.30 uur en/of van 11.30 tot
12.00 uur) aan te gaan bieden. Dit betekent dat er voor peuters een mogelijkheid
is om een aantal keren per week lekker te bewegen. Dit o.a. met muziek, met
aanvullend spelmateriaal zodat peuters kunnen klauteren, klimmen, springen en
rollen. De leidsters hebben een cursus voor peutergym gevolgd via de Gelderse
Sport Federatie en hebben daar veel ervaring opgedaan. Het bewegingsprogramma heet ‘De Reis van de Olifant’. Met ingang van a.s. 30 augustus kunnen
ouders de peuters een half uur eerder brengen en/of een half uur later ophalen.
NB. Beweegactiviteiten alleen na speeltijd, activiteiten voor speeltijd worden
aangepast aan de individuele peuters, bijvoorbeeld voorlezen, puzzelen, spelletje.
Ouders / verzorgers van Peutercentra De Rakkertjes en Santenkraam krijgen de
mogelijkheid om verlengde openstelling met activiteit ‘De Reis van de Olifant’
tegen een gereduceerd tarief tot de herfstvakantie uit te proberen.

Stand van zaken
harmonisatie
Nu de SPO onder de Wet kinderopvang valt
(per 1 juni 2014 alweer) is het mogelijk onze
dienstverlening uit te breiden met verlengde
openstelling en aanvullende activiteiten.

Jaarverslag 2014
Het jaarverslag is onlangs uitgebracht, u kunt
dit inzien en/of downloaden via onze website:
www.spo-overbetuwe.nl.
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10-jarig jubileum,
dus feest
Het is alweer 10 jaar geleden dat de Stichting Peuterspeelzalen Overbetuwe (SPO)
werd opgericht (1 mei 2005). Het peuterspeelzaalwerk in Overbetuwe kent een
lange geschiedenis. Vóór 2005 werd het
peuterspeelzaalwerk vormgegeven door
8 verschillende stichtingen die zich op
1 mei 2005 verenigd hebben tot de SPO,
Stichting Peuterspeelzalen Overbetuwe.
Zoals u weet hebben we in juni 2014 ons
statuut gewijzigd en zijn we verder gegaan
onder de naam Stichting Peutercentra
Overbetuwe (SPO). De SPO is in de afgelopen 10 jaar uitgegroeid tot een professionele organisatie met deskundige, betrokken en enthousiaste medewerkers.
Wij zijn trots op het feit dat zoveel ouders
in de afgelopen 10 jaar vertrouwen in ons
hebben gesteld en hun peuters aan ons
hebben ‘toevertrouwd’. Wij hopen dit
vertrouwen ook in de toekomst te behouden! De SPO zal zich in de komende jaren
blijven richten op alle Overbetuwse
peuters en zich open blijven stellen voor
nieuwe ontwikkelingen en daar waar het
wordt gevraagd en kan op die ontwikkelingen inspelen. Het was feest! Op alle
Peutercentra werden leuke festiviteiten
voor de peuters georganiseerd o.a. thema
‘Kabouterfeest’ en ‘Op reis met de trein’
en ‘Wij maken muziek’.
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Oudercommissies ‘nieuwe stijl’
Voor deelname aan de oudercommissies
heeft SPO op alle locaties ouders benaderd.
Op 4 maart 2015 zijn wij met (aspirant)
oudercommissieleden van alle peutercentra
van SPO in gesprek gegaan over de samenwerking. Het doel van deze avond was om de
wensen en verwachtingen over de invulling
van de samenwerking in kaart te brengen.
Samen op weg… De oudercommissie is
- op ieder peutercentrum - een formeel
orgaan met advies- en informatierecht en
nauw betrokken bij het opstellen van een
passend ouderbeleidsplan.
Bij SPO zien wij ouders en pedagogisch
medewerkers als partners in de opvoeding.
Naast de formele rol die de oudercommissie
heeft, vervult zij een pedagogisch-didactische rol en wordt de manier waarop met
elkaar en de omgeving wordt omgegaan
(informeel en maatschappelijk) erg belangrijk
gevonden. We vormden op deze avond
3 gespreksgroepen rondom de partnerschappen:

• REGELS / Formeel partnerschap:
Hoe willen we daaraan vorm en inhoud
geven?
• RELATIE / Informeel en maatschappelijk
partnerschap:
Wat zijn de verwachtingen over hoe we met
elkaar omgaan?
• INHOUD / Pedagogisch en didactisch:
Hoe geven we invulling aan de inhoud?
Regels - Formeel partnerschap (Hoe gaan we
met elkaar om?)
Ouders willen de oudercommissie niet als
een te formeel orgaan organiseren. Door de
korte tijd dat ouders hun kind op de speelzaal hebben is het lastig om echt invloed te
kunnen hebben. Men zou bijvoorbeeld wel
invloed willen hebben op bijvoorbeeld de
wachtlijsten en ook invloed op zaken die je
als ouder direct raken.
Relatie - Informeel en maatschappelijk
partnerschap (Samenwerken speelzaalouders en onderling)
Er is een waslijst aan verbindende activiteiten opgesomd die men erg waardeert.

Verhuizing Hummeloord;
nieuwe naam
Peutercentrum Hummeloord verhuist in de zomervakantie
naar de St Jacobus basisschool, onderdeel van brede
school De Zuidenwind. Na de zomervakantie starten de
peuters in een nieuw peutercentrum onder een nieuwe
naam. Na de zomervakantie gaat het peutercentrum verder
onder de naam ‘de Regenboog’.

Hiermee creëert de speelzaal samenhang
tussen de ouders onderling en wordt de
speelzaal als zeer laagdrempelig ervaren.
Er wordt nagedacht over hoe er nog meer
ruimte gemaakt kan worden voor het onderlinge gesprek en informatie uitwisseling.
De oudercommissies krijgen graag een rol
in de praktische organisatie daarvan.
Inhoud - Didactisch en Pedagogisch
partnerschap (Samenwerken aan leren en
opvoeden)
Naast dat ouders in grote lijnen willen
weten wat hun kind op het peutercentrum
doet en welke onderwerpen aan bod
komen, willen ouders vooral veiligheid en
vertrouwen. Veiligheid is een centraal
thema. Men wil vooral weten bij wie je het
kind achterlaat. (Eerst de relatie, dan de
prestatie.)
De oudercommissie wil graag de themabijeenkomsten mee-invullen in een mix van
praktisch en inhoudelijk-formeel. Ouders
moeten de leden van de oudercommissie
kennen. Dat geeft vertrouwen, veiligheid en
biedt ruimte voor de inhoud.

Vakantierooster

Wij wensen u

2015-2016
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

en uw peuter
26 t/m 30 oktober
21 dec. t/m 1 januari
8 febr. t/m 12 febr.
28 maart
25 april t/m 6 mei
16 mei
18 juli t/m 26 augustus

Open dag 21 maart 2015
De open dag werd door zo’n 150 ouders en ook
grootouders bezocht en was zeer succesvol.
Het aantal nieuwe aanmeldingen komt overeen
met voorgaande jaren, 85 aanmeldingen.
De consultatiebureaus vestigen in het kader van
vroegsignalering al vroeg de aandacht op de
voorschoolse voorzieningen.

een zonnige
zomervakantie!

Redactie en vormgeving
› redactie
Corine Hennekes en
Sabine van Thiel
› Vormgeving en opmaak
Vormgevers Arnhem
› Roermondsplein 20-4
6811 JN Arnhem
Telefoon 026 - 352 33 56
E-mail
info@spo-overbetuwe.nl
Website www.spo-overbetuwe.nl

