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Verlengde openstelling per 1-2-2016
Uit het onderzoek onder de ouders/verzorgers afgelopen voorjaar is gebleken dat veel
ouders het op prijs zouden stellen dat de tijden van het peutercentrum beter aansluiten
op de tijden van de basisscholen. Daarnaast zijn wij van mening dat een openstelling
van 3,5 uur in de ochtend meer ruimte biedt om de pedagogische kwaliteit te leveren
die wij voorstaan. Er is meer tijd om te werken volgens de educatieve methode startblokken. Wij hebben de oudercommissies om advies gevraagd (met de OC van De Sterretjes wordt nog overlegd of dat is bij het verschijnen van deze nieuwsbrief al gebeurd)
inzake de verlenging van de openstelling van de ochtenden. Van de meeste oudercommissies hebben wij inmiddels het positieve advies ontvangen en voor die betreffende
Peutercentra hebben wij besloten per 1 februari 2016 het ochtenddagdeel met een half
uur uit te breiden. Het middagdagdeel blijft vooralsnog 3 uur. Alle ouders ontvangen
een brief m.b.t. de gewijzigde tijden.

Nationale voorleesdagen 2016
Op woensdag 27 januari a.s. starten De
Nationale Voorleesdagen 2016 met Het Nationaal Voorleesontbijt. Op veel Peutercentra
wordt dan een ‘bekende’ peuters aansprekende persoon uitgenodigd om de peuters
voor te lezen. “We hebben er een geitje bij!”,
geschreven door Marjet Huiberts en geïllustreerd door Iris Deppe, is verkozen tot
Prentenboek van het Jaar 2016. Tijdens
De Nationale Voorleesdagen 2016, die
worden gehouden van woensdag 27 januari
t/m zaterdag 6 februari 2016, staat dit boek
op al onze Peutercentra centraal.

Open dag maart
2016
De open dag 2016 wordt gehouden
op zaterdag 12 maart (van 10.00 uur
t/m 12.00 uur). We hopen dat deze
dag, net als vorige jaren, weer een
succes wordt!

Peutercentrum De Santenkraam vierde
haar 40-jarig bestaan
Veertig jaar geleden, om precies te zijn op 25 september 1975, werd in Herveld door enthousiaste ouders
peuterspeelzaal “De Santenkraam” opgericht. Via de
oude Clara Fabriciusschool in de Schoolstraat, de
kelder van het Gemeentehuis in Andelst, de vroegere
Hervormde kleuterschool in de Kerkstraat in Andelst,
de oude kleuterschool van de Willibrordusschool en
de oude kleuterschool “Windekind” in de Binnenstraat zijn ze uiteindelijk in 2002 op ’t Höfke 4 in
Herveld terecht gekomen. Voor het eerst in een mooi
en nieuw gebouw! Daar is de peuterspeelzaal al jaren
een begrip. Dit 40-jarig jubileum ging niet zomaar
voorbij, de oprichters, oud-leidsters en oud-bestuursleden werden uitgenodigd om het 40-jarig bestaan te
vieren.
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Feestelijke opening
peutercentrum
De Regenboog
Peutercentrum De Regenboog is vanaf de
zomervakantie gevestigd in de St. Jacobus
basisschool, onderdeel van brede school
De Zuidenwind. Op woensdag 14 oktober
werd peutercentrum De Regenboog feestelijk geopend door wethouder Ron van
Hoeven. Er werden in samenwerking met
de leerlingen van de St. Jacobusschool
ballonnen opgelaten, er was een clown en
‘s middags was er ‘Open huis’ voor
belangstellenden. De Regenboog telt
15 peuters en is vier dagdelen geopend.

Uurtarief 2016
Om ook in 2016 het peuterwerk mogelijk
te maken hebben wij onze tarieven met
ingang van 1 januari 2016 aangepast.
Het bruto uurtarief bedraagt met ingang
van 1 januari 2016 € 7,30.
De tarieven voor de subsidieplaatsen
2016 worden gepubliceerd op onze
website www.spo-overbetuwe.nl.
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Peuter beweegactiviteiten
Uit de schriftelijke enquête gehouden in
het voorjaar 2015 onder alle ouders/
verzorgers bleek er o.a. veel behoefte te
zijn aan peutergym. 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 aan te
gaan bieden. Dit (peutergym) wordt
momenteel op twee Peutercentra te
weten op De Rakkertjes en De Santenkraam in de praktijk uitgevoerd en blijkt
voor de peuters een succes te zijn.
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 september jl. konden
ouders de peuters een half uur later
ophalen. Aan de hand van het beweegprogramma “De Reis van de Olifant”
hebben de leidsters een aantal lessen
uitgeprobeerd. We willen dit vanwege het
feit dat het een groot succes is graag
uitbreiden tot een volwaardig beweeg
project voor het gehele schooljaar.
Om dit te kunnen realiseren is het aanstellen van een sportcoach wenselijk.
Om dit financieel mogelijk te maken
hebben we bij de gemeente Overbetuwe
een subsidieaanvraag ingediend. Het is
ons voornemen om samen met de sportcoach een programma op te zetten voor
de leidsters zodat wij de peutergym op
alle Peutercentra op een verantwoorde
manier kunnen vormgeven en uitvoeren.
Na de invoering van de verlenging van het
ochtenddagdeel gaan de peuter beweegactiviteiten aansluitend aan het ochtend
dagdeel gewoon door.
Wij houden u op de hoogte!

Voor- en Vroegschoolse
educatie (VVE)
De uitzending van de Brandpunt-documentaire ‘Het failliet van de Voorschool’ uitgezonden op 3 november 2015 heeft de discussie over de effecten van de VVE doen
opleven. In de Overbetuwe hebben we eind
2013 het VVE-beleid vorm en inhoud
gegeven en dat zullen we ook zeker verder
door ontwikkelen. Internationaal onderzoek toont aan dat er positieve effecten
zijn, niet alleen op cognitief gebied maar
ook op het domein van sociale vaardigheden en zelfsturing. Dat is ook de ervaring
van de ervaringsdeskundigen. Dat zijn de
ouders, pedagogisch medewerkers en
leerkrachten die, door de VVE-aanpak, met
eigen ogen wel degelijk resultaat zien op
de ontwikkeling van kinderen. Eind december 2015 komen in Nederland de eerste
(tussentijdse) resultaten beschikbaar van
een langdurig lopend pre-COOL onderzoek
naar de effecten van VVE. Wij houden u op
de hoogte.

Vervolg op wensen- en verwachtingen
avond voor oudercommissies
Tijdens de wensen- en verwachtingen avond (welke dit voorjaar 2015 werd gehouden)
hebben ouders/verzorgers aangegeven dat zij het belangrijk vinden om regelmatig met de
leidster af te stemmen over de ontwikkeling van hun kind. Daarbij werd ook genoemd dat
zij het handig vinden als daarbij de mogelijkheden van digitale media (zoals social media
en what’s app) beter benut zouden worden. Voor het verzorgen van een scholingstraject
voor de leidsters t.a.v. het ontwikkelen en gebruik van digitale tools hebben wij bij de
gemeente Overbetuwe subsidie aangevraagd. De subsidie aanvraag is toegekend en dus
kunnen wij aan de slag met het ontwikkelen van de scholing en de digitale tools.

Wijziging Klachtenregeling
Vanaf 1 januari 2016 is de SPO op grond van hetgeen is bepaald
in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
verplicht zich te registreren bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waaraan tevens het Klachtenloket
Kinderopvang is verbonden. Bij het Klachtenloket kunnen zowel
de ouders alsook de oudercommissies terecht. De oude klachtenregeling komt hiermee te vervallen. We zullen het pedagogisch beleidsplan hierop aanpassen. Voor verdere informatie zie
de website: www.degeschillencommissie.nl/ondernemers/
registreren/kinderopvang-en-peuterspeelzalen

Wij wensen u
Prettige Kerstdagen en
een voorspoedig 2016!
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