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Onderwerpen nieuwsbrief

De Lapjeskat “Klaar voor de toekomst”
Peuterleidster Ineke Eikendal geeft het ronduit toe: de inrichting van Speelleer-huis
De Lapjeskat was gedateerd. Nou daar is inmiddels wat aan gedaan! Een handvol
vrijwilligers van de stichting Beheer en Programma de Nieuwe Lommerd heeft afgelopen zomervakantie de handen flink uit de mouwen gestoken. Het pand dat dateert uit
1869 en van origine een pandjeshuis is volledig gestript en gerenoveerd. Een woord
van dank voor iedereen die de handen uit de mouwen heeft gestoken is hier op zijn
plaats. Peutercentrum De Lapjeskat is een hippe plek geworden voor peuters en
ouders!

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’
Arnhemmer 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.

Wijziging Klachtenregeling
Vanaf 1 januari 2016 is de SPA 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, als er intern niet uit kan worden gekomen, 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.

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!
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Stand van zaken
verlengde openstelling en
peuteractiviteiten
Verlengde openstelling met Lunch:
De verlengde openstelling met lunch wordt
vanaf de zomervakantie 2015 aangeboden
op respectievelijk de peutercentra: De Lapjeskat (wijk Spijkerkwartier), De Schatkist
(wijk Schuytgraaf), De Hobbel (wijk Hoogkamp), De Wildebras (wijk Elderveld),
De Karbonkel (antroposofisch peutercentrum) en peutercentrum De Springplank.
Peutercentrum De Springplank sluit tevens
aan bij de tijden van de basisschool.

Verlengde openstelling met
‘Beweegkriebels’:
Op peutercentrum De Stampertjes zijn we
al weer een tijdje geleden gestart met
verlengde openstelling op woensdag en
vrijdag zodat de tijden beter aansluiten bij
de openstelling van de basisscholen.
Met ‘Beweegkriebels’ bewegen de kinderen
zich al spelend op muziek of doen zij bewegingsspelletjes. Het blijkt een succes!
Ook op andere Peutercentra kunnen wij
verlengde openstelling aanbieden. Ouders/
verzorgers kunnen (voor proef) instappen
tegen een gereduceerd tarief.
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Voor- en Vroegschoolse Educatie
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. 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

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.spa-arnhem.nl.

op de ontwikkeling van kinderen.
Bij SPA is geen sprake van ‘schoolse’
methodes in de VVE, maar van een
speelse en integrale aanpak van de ontwikkeling van kinderen in de peutercentra, in doorlopende lijn naar het basisonderwijs. De SPA wil dat het VVE-aanbod
zo effectief als mogelijk is, dat is de
reden dat de SPA:
 Investeert in training, opleiding en
begeleiding van de leidsters.
 Partnerschap met ouders aangaat,
ondersteuning biedt middels ouder-

bijeenkomsten en oudercursussen.
 Zorgt voor voldoende peutergroepen
van hoge kwaliteit, waar de VVE-kinderen gedurende vier dagdelen een
passend aanbod kunnen krijgen.
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.

Oudercommissie ‘nieuwe stijl’ en vervolg
bijeenkomst in het voorjaar 2016
Op bijna alle peutercentra zijn inmiddels de oudercommissies ‘nieuwe stijl’ gestart.
In juni 2015 zijn wij met (aspirant) oudercommissieleden van alle peutercentra van
SPA 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… In het voorjaar van 2016 wordt er mede door de
Cliëntenraad een vervolg avond georganiseerd.

Proeflesjes Peuterdans
een groot succes!
Vanaf september 2015 worden er op de peutercentra ‘proeflesjes’ peuterdans gegeven door een daarvoor opgeleide (dansacademie) peuterleidster.
Dit initiatief wordt erg positief ontvangen met als
gevolg dat de leidster meer tijd nodig heeft om alle
proeflesjes te geven dan aanvankelijk werd verwacht. Op de meeste peutercentra in Arnhem-Zuid
zijn de proeflesjes al gegeven en kunnen ouders
hun peuter opgeven voor een eventueel vervolg.
Ouders kunnen een strippenkaart van 7 lessen
kopen ad € 3,50 per les. Na de kerstvakantie ontvangen de ouders van peutercentra in Arnhem-Zuid
daarover een brief. Begin 2016 gaan de proeflesjes
op de peutercentra in Arnhem-Noord van start.
Ook daarover ontvangt u een bericht via de peuterleidster.

Wij wensen u
Prettige Kerstdagen en
een voorspoedig 2016!

Redactie en vormgeving
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