Nieuwsbrief februari 2013

Website in de lucht!
Eindelijk …. Klimop heeft een website: www.peuterhuisklimop.nl
Neem regelmatig een kijkje want in de komende weken zal de website gevuld worden!
De emailadressen worden aangepast, maar voorlopig kunt u ons nog mailen via
peuterspeelzaalklimop@hotmail.com
Samenwerking tussen Peuterhuis Klimop en Speelotheek De Blokkendoos is een feit !
Peuterhuis Klimop en speelotheek De Blokkendoos zijn samen gaan werken. Alle peuters van Klimop
krijgen een gratis abonnement op de speelotheek. De spelotheek en Klimop dragen gezamenlijk bij
aan de kosten. Het abonnement geldt voor het hele gezin, dus ook de andere kinderen van het gezin
kunnen er gebruik van maken.
Binnenkort krijgt u het pasje van de leidsters.
Klimop en de speelotheek hebben als missie kinderen aan het spelen te krijgen; een echte win-win
situatie dus! Spelen is meer dan alleen maar bezig zijn! Het is goed voor de ontwikkeling van
kinderen, op allerlei gebied!
Bij de speelotheek kun je speelgoed lenen, zoals je boeken leent bij de bibliotheek. Dit betekent dat je
bij ons altijd wel iets kunt vinden om de ontwikkeling van je kind te stimuleren! We hebben speelgoed
voor de leeftijd van 1 tot 12 jaar. Je leent het een aantal weekjes en brengt het daarna weer terug om
iets anders leuks uit te zoeken. Kom gerust eens kijken op de Brugstraat 1 (bij brug naar de Stadshof)
op woensdag 14:00-15:30 uur of op zaterdag 10:00-12:00 uur. Meer informatie
www.speelotheekvianen.nl
Ouderavond
Op 22 en 24 januari waren er ouderavonden. Helaas was de opkomst gering. De ouders die er wel
waren vonden het een zinvolle avond. Zij zijn geïnformeerd over de Piramide projecten en de
werkwijze van Piramide.
Wij wijzen er op dat ouders van wie hun peuter deelneemt aan Piramide een verklaring getekend
hebben. In die verklaring tekent u er voor dat u deelneemt aan ouderparticipatie. De ouderavonden
zijn een onderdeel van de ouderparticipatie. Wij roepen daarom de ouders van kinderen die
deelnemen aan Piramide op in het vervolg deel te nemen aan dit soort activiteiten.
Wij vragen ons af of de tijd en de plaats goed gekozen waren. Daarom bijgaand een enquête met
mogelijkheden. Vul deze in en lever in bij de leidsters!!
Observaties in de groepen
In het kader van de scholing van de leidsters zullen er binnenkort observaties in de groepen
plaatsvinden door een orthopedagoog, een logopediste en een Piramidetrainer. Zij observeren niet uw
kind, maar de leidsters. Na de observaties krijgen de leidsters tip om het nog beter te doen!
Verlengde peuterdag
Nog een enquête. Wij vragen ons af of er interesse is om onze openingstijden aan te passen aan die
van de scholen met een continue rooster. Dat betekent dat wij dan open zijn van 8.30 tot 14.00 uur.
Het programma blijft hetzelfde: de ‘officiële’ dag start gewoon om 8.30 en het programma eindigt om
11.50. Ouders die dat willen kunnen hun kind eerder brengen en later ophalen, maar dit hoeft dus niet!
De tijd voor en na het dagprogramma wordt er vrij gespeeld en uiteraard gegeten tussen de middag.
Uiteraard zit hier een kostenplaatje aan, maar zodra uw kind 5 uur aaneengesloten op de
peuterspeelzaal is, kunt u gebruik maken van de bijdrage kinderopvang, die u via de belastingdienst
aan kan vragen. De kosten zullen in ieder geval gelijk of lager komen te liggen dan als u gebruik
maakt van het kinderdagverblijf. U moet dan uiteraard wel een baan hebben om voor de
belastingaftrek in aanmerking te komen! Meer uitgewerkte informatie volgt als wij besluiten dit te gaan
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doen. Wij willen eerst weten of er interesse is. Wilt u ons behulpzaam zijn en ook in omgeving
rondvragen of hier belangstelling voor is? Er zijn veel peuters die nu naar een dagverblijf gaan. Deze
kinderen missen het programma wat op ons peuterhuis gegeven wordt om de peuters goed voor te
bereiden op de basisschool.
Brede School
In De Hagen is het gebouw bijna klaar, in de Monnikenhof worden er plannen voor gemaakt.
Het is de bedoeling dat Klimop ook zijn intrek neemt in de nieuwe gebouwen. Helaas kunnen wij geen
overeenstemming krijgen over de huurprijs, die voor ons veel te hoog wordt. Wij hopen dat er een
oplossing gevonden wordt.
Schoolinspectie en GGD controle
De schoolinspectie heeft een definitief rapport uitgebracht na controles vorig jaar. De inspecteur heeft
gekeken of wij het Piramide programma goed uitvoeren. Het rapport was lovend! Op alle punten
scoorden wij goed tot zeer goed!
De GGD is (weer) geweest in het Monnikenhof en gaat een positief rapport afgegeven.
Huisregels
Wij willen u graag wijzen op onderstaande punten:
- Breng uw kind op tijd. Wij verwachten van u dat u deelneemt aan de kring!
- Breng uw kind met een schone luier om.
- Spenen meegeven is niet toegestaan.
- Haal uw kind te laat op: bij herhaaldelijk te laat ophalen moet u extra betalen; de leidsters moeten
dan immer overwerken en zij moeten daar natuurlijk salaris voor krijgen!
- Kinderwagens en fietsjes mogen niet in de gang geparkeerd worden! De GGD en brandweer
staan dit niet toe.
Meivakantie
Al eerder kreeg u het vakantierooster. Bij het opstellen van het rooster wisten wij nog niet dat de
scholen twee weken vakantie hebben in mei. Wij volgen altijd de schoolvakanties. Dit betekent dat de
peuterspeelzaal gesloten is van 29 april t/m 10 mei.
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Enquête

Ouderavond

-

ik wil de ouderavond graag ’s morgens

ja

/

nee

-

ik wil de ouderavond graag ’s middags

ja

/

nee

-

ik wil de ouderavond graag ’s avonds

ja

/

nee

-

ik vind het geen bezwaar als het om en om
ja

/

nee

in De Hagen en Monnikenhof is voor alle ouders
-

ik zou het volgende thema leuk vinden voor een ouderavond
………………………………………………………………………………….

-

overige tips en suggesties:
…………………………………………………………………………………..

Verlengde peuterdag

-

dit idee spreekt mij aan

ja

/

nee

-

ik zou hier gebruik van maken

ja

/

nee

-

ik ken iemand die hier gebruik van wil maken

ja

/

nee

-

ik zou het wel willen als de openingstijden gelijk
ja

/

nee

waren als die van de kinderopvang
-

andere tips en suggesties

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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