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Manager SPO stelt zich voor
Sinds de start van dit schooljaar werk ik
als manager bij SPO. Ik volg Sabine van
Thiel op die na 10 jaar als zeer betrokken
manager werkzaam geweest te zijn, in
juli afscheid nam. Voor een aantal
mensen ben ik een bekend gezicht:
gedurende 13 jaar werkte ik als logopedist op de basisscholen in de gemeente
Overbetuwe en was ik verantwoordelijk
voor de logopedische peuterconsulten op
verwijzing van het consultatiebureau.
Daarnaast verzorgde ik scholing aan
pedagogisch medewerkers en leerkrachten en werkte ik in mijn logopediepraktijk
in Elst. De ervaring die ik heb opgedaan
in het werken met jonge kinderen en hun

ouders én mijn bekendheid met de gemeente Overbetuwe
we komen goed van
pas nu ik bij SPO
werk. In de afgelopen maanden heb ik
gemerkt dat de trouwe groep medewerkers zich met hart en
ziel inzet in het belang van de peuters.
Met enthousiasme en inzet wil ik graag
samen met de medewerkers ervoor
blijven zorgen dat peuters en hun ouders
bij SPO een warme plek vinden waar
peuters van- en met elkaar kunnen leren
door te spelen! › Anke Fennema

Peutercentrum De Santenkraam in Herveld
Op peutercentrum De Santenkraam werken we momenteel met de module ‘Peuters
Bewegen’. Dit vindt drie middagen per week plaats en is succesvol. Er wordt ervaring opgedaan met de module die later ook bruikbaar is bij de uitvoering van bewegen op andere
peutercentra. Verder is een Buurtsportcoach uit onze eigen geledingen actief om de
modules ‘Peuters Bewegen’ (gym, dans, yoga) op alle locaties van SPO te implementeren.

Overbetuwe beweegt
Overbetuwe Beweegt is een initiatief van
de gemeente Overbetuwe in samenwerking met partners, sportverenigingen en
sportorganisaties. Alle organisaties en
verenigingen kunnen ondersteuning
krijgen op velerlei gebied met betrekking
tot meer bewegen, sport en gezondheid.
Voor meer informatie www.overbetuwebeweegt.nl. Eén van de initiatieven van
de gemeente is, dat er een ‘sportbus’
met sportmaterialen wordt aangekocht
die alle organisaties kan voorzien van de

benodigde spullen om sportactiviteiten
te organiseren.
Bij SPO willen we daar graag gebruik
van maken omdat dat ons beweegproject ‘Peuters bewegen’ ten goede komt.
Dit beweegproject wordt al aangeboden op twee van onze peutercentra.
Vanwege het grote succes, gaan we dit
in 2017 uitbreiden naar alle locaties.
Studies tonen aan dat bewegen van
grote invloed is op de ontwikkeling van
kinderen; de motorische ontwikkeling,
de sociaal-emotionele ontwikkeling,
de taalontwikkeling èn de cognitieve
ontwikkeling van kinderen worden
gestimuleerd door op jonge leeftijd
extra bewegingsonderwijs aan te
bieden. Kinderen bewegen vanuit zichzelf al graag en daarnaast willen we ze
extra aanbod bieden in de vorm van
peutergym, peuterdans, peuteryoga
en ‘beweegkriebels’.
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Nationale Voorleesdagen 2017
Op woensdag
25 januari a.s.
starten De Nationale Voorleesdagen 2017 met
Het Nationaal
Voorleesontbijt. Op veel Peutercentra
wordt dan een ‘bekende’ Overbetuwse
uitgenodigd om de peuters voor te lezen.
De Kleine Walvis is het door bibliotheken
verkozen Prentenboek van het Jaar 2017.
Boy woont met zijn vader en zes katten in
een klein vissershuisje. Na een stormachtige nacht vindt hij een jonge walvis
op het strand. Dat is het begin van een
bijzondere vriendschap …

Uurtarief 2017
Om ook in 2017 het peuterwerk mogelijk
te maken hebben wij onze tarieven met
ingang van 1 januari 2017 aangepast.
Het bruto uurtarief bedraagt met ingang
van 1 januari 2017 € 7,65. De tarieven
voor de subsidieplaatsen 2017 worden
gepubliceerd op onze website:
www.spo-overbetuwe.nl.
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Jubileum peutercentrum Woutertje Plas
Gefeliciteerd Woutertje Plas! Dat zijn veel
kaarsjes om uit te blazen! De peuters
snappen dat Woutertje Plas toch echt heel
oud is. Groot feest! Met een poppentheater
voorstelling voor de peuters en wat lekkers
werd in de maand oktober het 45-jarig
bestaan van Woutertje Plas gevierd. In
Zetten begon in oktober 1971 het speelzaalwerk in het gebouwtje voor Christelijke
Belangen. Hier kon men helaas niet spelen
met zand en water. In augustus 1972 verhuisde men naar de ‘Nor’, het oud internaat. Men had de ruimte voor zich, er kwam
een grote zandbak en een watertafel. Ook
kwam er meer erkenning. In oktober 1978

gaat men naar de Wouterplasstraat, dus
Woutertje Plas. Ook de zandbak is weer
prominent aanwezig. Anno 2016 komen bij
Woutertje Plas op alle dagen groepen van
16 peuters. Er wordt gewerkt volgens de
educatieve methode ‘Startblokken’.

Integraal Kind Centrum
De Kersentuin in Elst

Training ontwikkeling
tweejarigen
In verband met het verlagen van de instroomleeftijd naar twee jaar
krijgen alle leidsters in januari 2017 en in het voorjaar 2017 een
training over de specifieke ontwikkeling van de tweejarige peuter.
Wat zijn overeenkomsten en verschillen en wat betekent dat voor de
praktijk? Wat is er nodig om tegemoet te kunnen komen aan het
ontwikkelingsniveau van de tweejarige en aan een bijna vierjarige
peuter met zicht op de basisschool? Hoe kun je met niveaugroepjes
werken? Leidsters zelf zullen aangeven waar hun leerbehoefte ligt
en wat nodig is bijvoorbeeld ook aan speelmaterialen.

De inhoud van de activiteiten is gestructureerd volgens thema’s. Tijdens de feestweek was dat bij Woutertje Plas het thema
‘Verkeer’. Er is gewandeld om te kijken wat
er allemaal te zien is op straat. Daar horen
‘verkeerwoorden’ bij en ook gaan de
peuters daarna enthousiast aan de slag.
Ze bouwen wegen van de grote blokken en
verven en prikken samen om van de grote
doos een mooie speelbus te maken.
Via een ‘kindvolgsysteem’ wordt de ontwikkeling in de gaten gehouden. En wanneer
we ergens een mindere ontwikkeling zien,
kunnen we op een speelse manier extra
specifieke aandacht geven.

Brede school De Kersentuin in Elst zal door ontwikkelen
van Brede school naar een Integraal Kind centrum (IKC).
De samenwerking bestaat daar uit basisschool ‘t Startblok, Kinderopvang inclusief BSO en SPO peutercentrum
Dreumesland. Dit is het eerste Integraal Kind Centrum in
oprichting in de gemeente Overbetuwe.

Open dag maart 2017
De open dag 2017 wordt gehouden op zaterdag 18 maart
(van 10.00 uur t/m 12.00 uur). We denken dat deze dag,
net als vorige jaren, weer een succes wordt!

Wij wensen u
Prettige Kerstdagen
en een voorspoedig

2017!

Redactie en vormgeving

Peutercentrum De Rakkertjes in Elst
Omdat er veel animo voor was, is de Rakkertjes na de zomervakantie gestart met het
‘Peuteratelier’. Het Peuteratelier sluit aan bij het ochtenddagdeel op de maandag.
Peuters vinden het heerlijk om onder begeleiding creatief bezig te zijn. Na een gezamenlijke lunch wordt er aan de hand van een thema een boek
voorgelezen. Spektakelstuk is een grote kast, die vervolgens
opengaat en waarin allerlei materiaal voorhanden is. De rest
van de middag is er alle gelegenheid om de mooiste knutselwerkjes, tekeningen en schilderijen te maken! Het Peuteratelier
is inmiddels een begrip op de Rakkertjes en een groot succes.

› redactie
Corine Hennekes en Anke Fennema
› 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
De reguliere nieuwsbrief verschijnt
2x per jaar.

