De Calluna
Peutercentrum de Calluna, al jaren een vertrouwd gezicht in de wijk!
Peutercentrum De Calluna, in het gebouw van de speeltuin Calluna, aan de
Callunastraat 54, is al jarenlang een vast ankerpunt in de wijk. Peuters vanaf ongeveer
2,5 jaar zijn welkom om een aantal ochtenden per week te spelen en te leren en zich zo
voor te bereiden op de basisschool. Ze vinden er een gezellige omgeving met
enthousiaste en betrokken leidsters waar ze andere kinderen kunnen ontmoeten.
Een peutercentrum is voor veel peuters een eerste uitbreiding van hun ervaringswereld.
Zij komen in een fase waarin het belangrijk is dat zij leren contact te leggen met andere
kinderen en volwassenen en vertrouwen krijgen in zichzelf en anderen.
Marieke van den Dungen, leidster bij De Calluna vertelt: “Wij vinden het belangrijk dat
de peuter vooral plezier heeft op het peutercentrum. Peuters zijn nog onbevangen en
daardoor heel nieuwsgierig. Juist door samen te spelen en plezier te maken leren de
kinderen veel van elkaar. De Calluna biedt de peuter een veilige omgeving met
structuur, ritme en regelmaat, maar ook afwisseling. De speeltuin is een fantastische
plek om samen te spelen en de natuur te ontdekken. Je zult ons daar dan ook iedere
dag vinden!”
Iedere peuter ontwikkelt zich op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. De kern van de
activiteiten op het peutercentrum bestaat uit ‘spelend leren’. Er is veel aandacht voor de
stimulering van de algemene ontwikkeling van de peuter, speciaal van de
taalontwikkeling. De leidsters doen dat door het aanbieden van gerichte
(taal)activiteiten, mee te spelen, dingen uit te leggen en ervoor te zorgen dat de peuters
ook onderling veel met elkaar praten en zo van elkaar kunnen leren. Verder is er veel
aandacht voor creatieve-, motorische- en cognitieve activiteiten. Er wordt gebruik
gemaakt van het educatieve programma ‘Kaleidoscoop’.
Saskia van Mourik is de andere vaste leidster op de Calluna. Zij woont in de wijk en
bracht ooit haar eigen kinderen met plezier naar het peutercentrum. “Het is als ouder
best spannend om je peuter over te laten aan de zorg van een ander, zeker bij de start.
Wij hechten daarom als leidsters erg aan een goede band met de ouders en de koffie en
thee staat iedere morgen klaar om rustig afscheid te nemen en ondertussen informatie
uit te wisselen over de dingen die de peuter meemaakt.”
Heb je zelf kinderen in de leeftijd van 2,5-4 jaar en ben je geïnteresseerd om je peuter
naar Peutercentrum De Calluna te laten gaan, dan ben je van harte uitgenodigd om
eens vrijblijvend binnen te lopen of contact op te nemen. Het peutercentrum is
onderdeel van Stichting Peutercentra Arnhem. Contactgegevens zijn: (026) 445 69 46
(peutercentrum) of (026) 352 33 50 (kantoor) en de website www.spa-arnhem.nl.

