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Voor ouders / verzorgers
NIEUWE DIRECTEUR-BESTUURDER
1 juni j.l is de heer Mario Lamers gestart als nieuwe
directeur-bestuurder van SPA (en SPO). Hij stelt zich graag
hieronder aan u voor:
Met genoegen en enthousiasme heb ik
onlangs het stokje van Corine Hennekes
mogen overnemen. Na 37 jaar heeft
mevrouw Hennekes afscheid genomen van
SPA (en SPO) om samen met haar gezin van
een welverdiend pensioen te genieten.
Mevrouw Hennekes heeft ongelofelijk hard gewerkt om samen met alle medewerkers en ouders – van SPA een
organisatie te maken die een goede reputatie geniet.
Ik ken het werk op peuterspeelzalen van een eerdere baan
als coördinator van de Stichting Peuterspeelzalen in Best. 8
jaar lang heb ik daar leiding mogen geven aan een
dynamische organisatie en ben gaan ervaren dat dit werk in
alle opzichten bij me past. De afgelopen 3 jaar was ik actief
als clustermanager in de pleegzorg (William Schrikker Groep)
en de provincie Gelderland behoorde tot mijn werkgebied.
Ik kwam regelmatig in Arnhem zodat deze mooie stad niet
onbekend meer voor me is.
Ik ben 54 jaar en woon met mijn vrouw Loes in het mooie
plaatsje Sint-Oedenrode. Samen hebben we 2 zonen die al
een zelfstandig bestaan hebben opgebouwd. Onlangs mocht
ik mijn eerste kleinkind bewonderen. Een bijzonder mooie
ervaring!
Als ik niet werk dan ben ik vooral actief in de muziek. Ik ben
o.a. dirigent van een theaterkoor en treed zelf regelmatig op
met een a capella mannen-kwartet. Een mooie afwisseling
met het werk van alledag.
Ik heb de afgelopen weken al een
heleboel locaties bezocht en heb
daarmee al een aardig beeld
gekregen van het enthousiasme
waarmee op alle zalen wordt
gewerkt. Ik voel me enorm welkom
en iedereen die ik ontmoet is
bereid om me te helpen bij het zo
goed mogelijk eigen maken van
het reilen en zeilen binnen SPA.
Ik geloof in de kracht van wat we
doen! We bieden jonge kinderen
een inspirerende ruimte om te
spelen en zich daardoor optimaal
te ontwikkelen. Ik geloof in de
talenten die elk kind met de
geboorte meekrijgt en het is mooi dat wij al vroeg mogen

bijdragen aan het leren ontdekken van die talenten bij de
kinderen. En als het soms wat tegenzit, en kinderen hebben
even wat extra’s nodig, dan zijn wij er voor het kind en de
ouders/verzorgers. We doen het graag samen met u en voor
u!
Ik vind het belangrijk dat zowel u als uw kind zich bij ons thuis
voelt. Mocht u ervaringen opdoen waar u niet tevreden over
bent dan nodig ik u uit op dat altijd te bespreken met de
leidsters en/of de manager. Mocht het nodig zijn dat er een
gesprek met mij moet volgen dan sta ik daar van harte voor
open.
Ik ga ongetwijfeld een aantal van u de komende tijd
tegenkomen. Maar eerst wens ik u en uw kind een hele
mooie en zonnige zomer toe!

SYMPOSIUM 50 JAAR SPA
Het zal u niet ontgaan zijn dat SPA
dit jaar haar 50ste verjaardag viert.
Met een symposium op 23 april j.l.
hebben we bij dit heuglijke feit
stilgestaan
met
onze
medewerkers, de Raad van
Toezicht, partners uit het werkveld, afgevaardigden van de
gemeente en andere betrokken mensen. Wat was het
bijzonder om ook de 3 grondleggers van de eerste speelzaal
in Arnhem in ons midden te hebben! Met gepaste trots
hebben mevrouw Sassen, mevrouw van Dijk en mevrouw
Boissevain mogen zien en ervaren dat er in die vijftig jaar
heel veel veranderd is, maar dat hun ideaal - te weten ‘laat
de kinderen vooral spelen’ - nog steeds hoog in ons vaandel
staat.
Tijdens het symposium
mochten de aanwezigen
zelf aan de slag in een
workshop
met
muziekinstrumenten om
nog eens te ervaren hoe
belangrijk het is om
voortdurend op elkaar
afgestemd te zijn. Wetenschapsjournalist Mark Mieras
vertelde op aanstekelijke wijze wat er gebeurt in het jonge
brein gedurende de eerste levensjaren van een kind. Ook
kwamen leidsters aan het woord om te vertellen wat ze
belangrijk vinden in hun werk.
En er was ruimte voor het naderende afscheid van
directeur/bestuurder Corine
Hennekes. Diverse toespraken
vielen haar ten deel. Een
terechte loftrompet werd er
over haar heen gestoken. Er
was voor de aanwezigen volop
ruimte om nog even met
mevrouw Hennekes te praten
en haar alle goeds te wensen voor de toekomst.
In deze feestweek stond muziek centraal op de locaties. De
kinderen kregen een gezond ontbijt aangeboden en er
waren verschillende muzikale activiteiten.
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AVG

BSO SANTEKRAAM, LOCATIE NOORD

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor
dat in de hele EU dezelfde privacy-wetgeving geldt. Binnen
SPA hebben wij er inmiddels voor gezorgd dat in alle
opzichten aan deze wet wordt voldaan.

Parcivalschool zal met ingang van het schooljaar 2018-2019
een dependance gaan starten in Arnhem Noord. Deze
vestiging zal plaatsvinden in het huidige ASV-gebouw aan de
Brugstraat te Arnhem. Spa zou graag hier haar vierde BSO
willen openen, de voorbereidingen zijn in volle gang!

BSO CREACTIEF!

Tot 1 januari worden de BSO’s aangestuurd door onze
tijdelijke verandermanager Bianca van Balken.
Voor actuele informatie omtrent openingstijden, prijzen,
etc. van onze 4 BSO’s verwijzen we graag naar onze website.

Nadat we op 1 november al onze BSO Actief! hadden
geopend zijn we met ingang van 14 mei j.l gestart in de wijk
Malburgen Zuid/Oost met een tweede BSO: BSO CreAtief!
De BSO is gevestigd in Kindcentrum De Johannesschool. Een
van de pijlers van deze BSO is, hoe kan het ook
anders, creativi-teit. Creativiteit beperkt zich niet tot de
kunst, het is iets nieuws zien (kansen of oplossingen voor
problemen) iets nieuws vinden en iets nieuws doen of
maken. Daarmee is creativiteit dus meer dan een manier van
waarnemen, denken of doen. In onze definitie is creativiteit
juist een combinatie van deze drie. Verder besteden we veel
aandacht aan natuur en avontuur, sport en bewegen.

BSO SANTEKRAAM
Sinds 1 juni 2018 heeft SPA, locatie BSO de Santekraam
overgenomen. BSO De Santekraam biedt, op basis van het
antroposofisch mensbeeld, buitenschoolse opvang aan
kinderen van 4 – 13 jaar. De opvang is gevestigd in het
gebouw van de Parcivalschool, de vrije basisschool in
Arnhem.
BSO De Santekraam is voor elk kind toegankelijk en stelt zich
tot doel om kinderen, naast de gezinssituatie, een
beschermde huiselijke omgeving te bieden waar ze kunnen
spelen en zich ontwikkelen, en waar de opvoeding wordt
ondersteund en met de ouders wordt gedeeld. Het werken
met kinderen is niet vrijblijvend. Het vraagt visie, kwaliteit en
professionaliteit.

VAKANTIEROOSTER 2018 – 2019
Zomervakantie 2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Zomervakantie 2019

9 juli t/m 17 aug
15 t/m 19 okt
24 dec t/m 4 jan
4 t/m 8 mrt
22 apr
29 apr t/m 10 mei
8 juli t/m 16 aug

Onze vakanties sluiten zo veel mogelijk aan bij die van de scholen. Niettemin
kan er op sommige locaties van bovengenoemde data worden afgeweken.
Vraag er naar bij de locatie van uw kind!

WIJ WENSEN U

EEN ZONNIGE ZOMER TOE !!
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