Concept – Nieuwsbrief ouders SPO
Dank je wel!
Het Corona-virus heeft ons sinds medio Maart elke dag doen beseffen hoe kwetsbaar we z’n allen
zijn. Iedereen heeft er mee te maken gehad (en nog steeds) en we gaan er allemaal op onze eigen
manier mee om. SPO is trots op de wijze waarop we in een goede samenwerking tussen
ouders/verzorgers, medewerkers, management en directie, gemeente, onderwijs en collegaaanbieders er voor hebben kunnen zorgen dat de schade voor
kinderen en voor u tot een minimum beperkt blijft. We spreken onze
dank naar u uit dat u ons trouw gebleven bent en dat u alle
aanwijzingen en richtlijnen volgt. Dat helpt enorm om SAMEN door
deze crisis heen te komen.
Nogmaals: Onze oprechte dank daar voor.

Evaluatie uitbreiding dagdelen naar 4 uur
Nog net voor het corona-virus uitbrak hebben wij (directie en management) met de meeste
oudercommissie een evaluatie gesprek gevoerd over de uitbreiding naar 4 uur per dagdeel. Die
uitbreiding is al in september 2019 ingegaan. In de gesprekken met de oudercommissies (waar
uiteraard ook de leidsters bij waren) hebben we vastgesteld dat iedereen tevreden is met deze
nieuwe situatie. Dat was fijn om te mogen horen. Dat betekent dat wij definitief doorgaan met het
aanbieden van dagdelen van 4 uur. Nogmaals dank voor het in ons gestelde vertrouwen op dit punt!

Vakantierooster
Het speeljaar zit er al weer bijna op. De laatste weken zijn ingegaan en vanaf maandag 13 juli begint
de zomervakantie. Voor het vaststellen van alle vakanties in 2021 wachten we nog tot oktober. Het
blijkt namelijk ieder jaar dat er verschillen zitten in de diverse kernen en scholen. We gaan eerst nog
verder afstemmen met alle scholen en zullen in oktober het definitieve rooster (per locatie) aan u
bekend maken via onze website: www.spa-spo.nl
De herfstvakantie en kerstvakantie zijn voor alle scholen hetzelfde. Voor 2020 zijn die als volgt
vastgesteld:
-

Herfstvakantie: 19 oktober 2020 tot/met 23 oktober 2020.
Kerstvakantie: 21 december 2020 tot/met 2 januari (2021).

Centrale Ouder Commissie
Elke locatie van SPO heeft een eigen oudercommissie. Daarnaast hebben we ook een Centrale Ouder
Commissie. Leden daarvan zijn ouders die regelmatig contact hebben met de directeur-bestuurder
om samen te praten over hoe we het als SPO (en SPA) steeds weer nog beter kunnen doen. Het is
namelijk voor ondoenlijk om met alle aparte oudercommissies regelmatig contact te hebben.
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De Centrale Ouder Commissie zoekt nog aanvulling met 1 of 2 nieuwe
leden. Vindt u het leuk om niet alleen voor de eigen locatie maar ook op
organisatieniveau zo nu en dan een gesprekspartner te zijn in allerlei
ontwikkelingen? Dan is de Centrale Ouderraad mogelijk iets voor u.
U kunt een mailtje sturen naar: centraleoudercommissie@spa-spo.nl

Overbetuwe beweegt
Peuters bewegen bij de SPO; leuk en gezond.
In april 2015 zijn we als SPO bij het platform Overbetuwebeweegt.nl aangesloten.
De eerste maanden was het een weg zoeken in wat de bedoeling was van OBB en wat we als SPO
konden betekenen voor de allerjongsten onder ons. Met name voor de 2-4 jarigen.
Door een aantal cursussen te organiseren voor de pedagogisch medewerkers op gebied van
peutergym, peuterdans en peuteryoga hebben we een basis gelegd voor beweegactiviteiten op de
diverse locaties.
Daarnaast hebben we ook alle locaties van een basispakket spelmateriaal voorzien. Ballen,
parachute, gym mat, speeltunnel, pionnen e.d. zijn aangeschaft.
Op twee locaties is er een periode naast de reguliere speelzaaltijd een
halfuurtje “peuters bewegen” gegeven. Daarin werd aan de hand van “de reis
van de olifant” van de Gelderse sportfederatie fanatiek bewogen.
In augustus 2019 zijn we gestart met dagdelen van 4 uur waarin elke dag een
half uur bestemd was voor gym. Deze continuïteit was eerst een puntje van
wennen, maar iedere dag een half uur bezig zijn met je lijf geeft de peuters
een mooie stimulans.
In het najaar van 2019 is er in Elst een start gemaakt (tijdens de Nationale Sportweek) met een
samenwerking tussen de ouderenzorg en peuterspeelzaal en kinderopvang. Interactief met de
ouderen bewegen en zingen is een mooie opsteker voor jong en oud. Het is mooi om te zien hoe de
ouderen opbloeien als ze deze kleintjes ontmoeten en samen een balspel kunnen doen. Ook de
peuters genieten van alle aandacht die ze dan krijgen bij de activiteiten.
Het is de bedoeling om in het najaar van 2020 in nog twee kernen van de Overbetuwe een
samenwerking op te starten met de ouderenzorg, kinderopvang en peuterspeelzaal.

Spelen met peuters, anders in Coronatijd?
Jonge kinderen spelen. Dat gaat meestal vanzelf. Peuters zijn van nature nieuwsgierig en gaan op
ontdekking uit. Dit ontdekken en experimenteren is leren. De kracht van spel wordt nog wel eens
onderschat. Spelen en leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
In de Corona tijd is er door de pedagogisch medewerkers van SPO gezorgd voor een afwisselend
aanbod in activiteiten voor de peuters via Klasbord of de mail. Meerdere keren in de week waren er
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tips, ideeën en filmpjes te zien, waar u als ouders eventueel mee aan de gang kon gaan. Hierbij was
er aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden: taal-, denk-, motorische-, spel- en sociaal-emotionele
ontwikkeling.
Door zoveel tijd samen doorgebracht te hebben, kan het zijn dat je ook andere dingen van je kind
hebt ontdekt. Naast dat het een intensieve periode was, heeft een mogelijk ook positieve ervaringen
en inzichten gebracht. Een periode van even stilstaan en kijken hoe het ervoor staat.
Gelukkig is het niet nodig om je peuter de hele dag bezig te houden. Soms spelen kinderen echter
niet vanzelf. Het is dan zinvol om thuis naar het aanbod van speelgoed te kijken; is het voldoende
afwisselend en uitdagend? Wat past er bij de ontwikkelingsfase van je kind?
Naast het ‘kant en klare’ speelgoed, kan je ook gebruik maken van huis-tuin-en keukenmaterialen.
Kinderen kunnen alle kanten op met wasknijpers, deksels, bakjes, potjes, dozen, knopen: kijk wat je
kind ermee doet en het kind in jezelf komt ook weer boven.
Maar hoe ging dat ook alweer, spelen? Is het nodig om samen met je kind te spelen? En hoe kan je
dit samen spelen met je peuter plezierig en dus leerzaam laten verlopen?
Zo kijk ik, in mijn rol als pedagogisch coach, samen met de pedagogisch medewerkers, onder andere
naar het aanbod van speelgoed in de peutergroepen: is er voldoende afwisseling voor de
leeftijdsgroep 2-4 jarigen, worden de diverse ontwikkelingsgebieden voldoende uitgedaagd, is de
inrichting uitnodigend genoeg?
En ook: wat heeft deze peuter nodig om tot spel te komen, te variëren in spelkeuze of uitgelokt te
worden om iets moeilijks te proberen?
Binnen SPO staat het goed kijken naar peuters centraal. Aansluiten bij het kind en volgen van de
interesse is hierbij het sleutelwoord. Dit zorgt immers voor motivatie en betrokkenheid. Succes
verzekerd.
Plato zei: “Je ontdekt meer over een persoon in een uur spel dan in een jaar conversatie”.
Bij vragen over spel en speelgoed wordt er daarom graag met u meegedacht.

Antoinette Thoonen
Pedagogisch coach SPO

Bereikbaarheid Centraal Kantoor
Ons centraal kantoor is in de zomervakantie anders geopend dan u gewend bent. Onze medewerkers
op kantoor staan u op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 13.00 uur graag te
woord.
In de periode van 27 juli tot en met 9 augustus is ons centraal kantoor geheel gesloten.
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Nieuws van de locaties
Peuterpraat:
•
•

Het is geen snoepkont, het is geen koekiemonster, het is een “snoepiekonster”
Een peuter komt met iets aanlopen waarvan ze denkt dat het vogelpoep is. Ze spreekt alleen
nog niet alle letters goed uit en het is gelukkig geen vogelpoep. Wat ze dan zegt is wel
toepasselijk; “Kijk juf, goochelpoep”.

Notendop:
De Notendop in corona tijd. Half maart kregen we allemaal te maken met de gevolgen van een
plotselinge Lock down.
Even waren wij op de Notendop, net als alle ouders, overdonderd en werden we met de neus op de
feiten gedrukt; Wat eerst vanzelfsprekend was, bleek dat ineens niet te zijn!
Niet meer elke morgen naar ons werk gaan om kinderen te ontvangen op de speelzaal ,voor een
gezellig ochtendje met hun vriendjes. Niet meer een kring, kabouter Pim wakker maken om samen
mee te kletsen of liedjes te zingen. Niet meer samen knutselen aan
tafel. Niet meer samen naar de gymzaal of buiten spelen. De wereld
stond op zijn kop!
Na een paar dagen realiseerde we ons dat het wel eens lang zou
kunnen gaan duren voordat het allemaal weer voorbij zou zijn. We
zochten naar mogelijkheden om op een creatieve manier toch nog
de binding te houden.
Klasbord bleek een mooi medium om elkaar te blijven zien en ideeën op te delen! En daar werd
massaal gebruik van gemaakt! Ouders mailde hun filmpjes en foto’s naar ons en wij plaatsten ze op
klasbord. Soms waren het er zoveel dat we ze niet eens allemaal diezelfde dag nog konden plaatsen!
We zagen onze peuters samen met hun broertjes en zusjes spelen in de tuin. Boswandelingen
maken, Op berenjacht gaan, Buiten schilderen met water, Paashazen knutselen, Tandjes plakken,
Samen muziek maken. Racen met de skelter. Jarig zijn in corona tijd en nog veeeel meer!
We zagen dat het, naast alle creatieve ideeën nog meer moois opleverde, die corona tijd. Samen met
het gezin dingen ondernemen. Samen genieten van juist de kleine dingen, dicht bij huis en de waarde
ervan herontdekken. Wij hebben ervan genoten om op afstand daar getuigen van te zijn geweest!
Dank jullie wel lieve ouders voor jullie bijdrage in deze!
Ukkepuk:
Na tientallen jaren een vertrouwde plek te zijn geweest sluit op 10 juli peuterspeelzaal Ukkepuk in
Randwijk haar deuren. Het was voor SPO niet langer haalbaar om met zo weinig kinderen een
speelzaal te runnen. Bovendien zijn we van mening dat het voor kinderen fijner is om op een plek te
zijn waar er veel meer andere kinderen zijn. Juist in de mogelijkheid van contact met andere kinderen
zit de groei bij kinderen.
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Het wil nog niet zeggen dat uiteindelijk het peuterspeelzaalwerk uit Randwijk verdwijnt. We zijn in
overleg met de plaatselijk basisschool aan het onderzoeken of er op termijn een peuterspeelzaal zou
kunnen starten in een leeg lokaal. Zo gauw we hier duidelijkheid over hebben zullen we daarover
weer nadere informatie geven.
De kinderen die op dit moment nog peuterspeelzaal Ukkepuk bezoeken hebben een plekje gekregen
op een andere speelzaal in een aangrenzend dorp. Wij danken alle ouders van Ukkepuk voor het
flexibele meebewegen in dit lastige besluit. Dank je wel daarvoor!

Fijne zomervakantie
Rest ons om u als ouder(s) / verzorger(s) een hele fijne en zonnige zomervakantie te wensen. Het zijn
intensieve en roerige maanden geweest. Dan is even tot rust komen voor iedereen goed. We zien u
en uw kind graag weer vanaf 24 augustus op onze locaties.
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