NIEUWSBRIEF OUDERS/ VERZORGERS SPELENDERWIJS november 2015
Beste ouders en verzorgers,
Voor u ligt de nieuwsbrief van Stichting Spelenderwijs met informatie voor u als ouders en
verzorgers van onze peuters. Naast de zakelijke informatie die u van ons krijgt willen we u
deelgenoot maken van wetenswaardigheden en nieuwtjes van de verschillende locaties.

VAN DE DIRECTIE
Zoals u misschien weet wordt er al lange tijd vanuit de overheid gewerkt aan de harmonisatie
van peuterspeelzalen en kinderopvang. Dit heeft als doel om de kwaliteits verschillen tussen
peuterspeelzalen en kinderopvang weg te nemen en te zorgen voor een betere afstemming
tussen kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en het onderwijs. Ook wil de overheid hiermee
één financieringsstructuur voor ouders bewerkstelligen.
Spelenderwijs is al lange tijd bezig met deze harmonisatie en voldoet aan alle gestelde
voorwaarden die inmiddels zijn ingegaan waaronder het “vierogen principe” (2
gediplomeerde leidsters op de groep), het beleid rondom het wennen van nieuwe kinderen
en de opleidingseisen.
Al onze leidsters hebben een VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) opleiding gevolgd en
passen dit toe binnen het werken met de peuters (Uk en Puk, Startblokken, Doe meer met
Bas). U zult allemaal al eens kennisgemaakt hebben met de uitingen daarvan op de groepen
en via de verhalen, nieuwsbrieven en werkjes van uw kinderen.
Over VVE programma’s wordt regelmatig gesproken in de pers en de meningen over de
effectiviteit ervan zijn verdeeld en veranderen nogal eens.
Wij willen u heel graag meegeven dat bij Spelenderwijs het bieden van een omgeving waarin
alle peuters zich thuis en veilig voelen en waarbinnen optimale ontwikkelingskansen bestaan
altijd voorop staat; onze VVE programma’s zijn daarbij een hulpmiddel en geen doel op zich.

UITSCHRIJVEN WANNEER EN HOE?
Alle peuters worden standaard geplaatst tot aan hun vierde verjaardag. Neemt uw kind
eerder afscheid van de peuterspeelzaal, bijvoorbeeld omdat hij of zij mag gaan wennen op
de basisschool? Overleg tijdig met de leidsters van uw kind. De leidsters geven de
einddatum door aan de administratie. U hoeft dit dus niet zelf te doen.
De administratie stuurt een bevestiging naar uw e-mailadres of, indien er geen e-mailadres
bekend is, per post.
Belangrijk: Als u uw kind eerder wilt uitschrijven dan zijn of haar 4e verjaardag, dient u
rekening te houden met één maand opzegtermijn.

WEEK VAN DE KINDERMISHANDELING
In de week van 16 tot met 21 november wordt er extra
stilgestaan bij het thema Kindermishandeling. Binnen
Spelenderwijs werken we met de meldcode waar we ons
altijd aan houden. Omdat we graag ook bewust willen
stilstaan bij dit onderwerp heeft elke locatie een houten
Regenboog gekregen. Een prachtig stuk speelgoed waar de
kinderen veel plezier mee kunnen hebben. En tevens een
symbool wat wij als ouders en Spelenderwijs kunnen beteken
voor een kind wat het moeilijk heeft.

CLIËNTENRAAD
De cliëntenraad -bestaande uit ouders/ verzorgers- is een orgaan dat het bestuur van de
Stichting adviseert over uiteenlopende onderwerpen die het belang van de peuters. Voor
informatie over de cliëntenraad kunt zich wenden tot de directeur Irma Borsje 0186-616707.
Ook op de website van Spelenderwijs kunt u informatie vinden. Wij zijn op zoek naar
enthousiaste ouders/ verzorgers die zitting willen nemen in de cliëntenraad. U kunt zich per
mail aanmelden: personeelszaken@spelenderwijshw.nl

STAND VAN ZAKEN DG& J- INSPECTIES
Alle inspecties zijn uitgevoerd. U kunt de rapporten vinden op de website van Spelenderwijs.
www.spelenderwijshw.nl

OUDERBIJDRAGE VAKANTIES

Regelmatig wordt de vraag gesteld of ouders de schoolvakanties moeten doorbetalen. Het is
zo dat ouders/verzorgers 11 maanden per jaar hetzelfde maandbedrag betalen, hierin zijn de
vakanties verwerkt. In de zomer is er, wanneer de meeste weken in juli vallen, in juli geen
factuur of wanneer de meeste weken in augustus vallen in augustus geen factuur. U betaalt
uw ouderbijdrage dus in 11 evenredige maanden.
Gaat u buiten de schoolvakanties zelf op vakantie dan heeft dit geen invloed op de hoogte
van de ouderbijdrage. Dit geldt ook als u uw kind een enkele keer afmeldt, bijvoorbeeld als
hij of zij ziek of moe is. Het vakantierooster van de schoolvakanties is te bekijken op onze
website:
www.spelenderwijshw.nl
onder het kopje “Ouders”.

OUDERBIJDRAGE VERANDERING
In het nieuwe jaar vindt er een verandering plaats in de hoogte van de ouderbijdrage.
Per 1 januari 2016 wordt de maandelijkse ouderbijdrage verhoogd naar € 58,50 per maand
bij twee dagdelen per week.
Het inschrijfgeld wordt € 27,00 (eenmalig bij inschrijving).
De activiteitenbijdrage wordt € 17,50 (eenmalig bij plaatsing).
De ouderbijdrage wordt 11 maanden per jaar geïncasseerd. In de maand juli/augustus vindt
geen afschrijving plaats.

ZIEKMELDBELEID
Binnen Spelenderwijs gaan wij als volgt om met zieke peuters.
Peuters die ziek zijn moeten in de ochtend vóór 9.00 uur of 's middags voor 13.00 uur bij
de leidster worden afgemeld. Het is hinderlijk om dit later te doen, omdat dit het
groepsproces kan verstoren.
Als er onder de peuters een besmettelijke ziekte heerst, zoals waterpokken of rode hond, zal
dit door de leidsters aan de overige ouders worden meegedeeld. Spelenderwijs hanteert het
beleid van de DG&J.
Een zieke peuter kan helaas niet naar de peuterspeelzaal komen. Besmettingsgevaar speelt
hierin een rol. Ziek zijn en de lichamelijke uitwerking hiervan op het kind, heeft vaak met
meerdere factoren te maken. Koorts (38.0 graden of hoger) is hierin niet altijd de enige
graadmeter bij kinderen. Van belang is ook hoe het kind zich voelt en of er bijkomende
verschijnselen zijn zoals hoofdpijn, misselijkheid en diarree. Vaak zult u als ouders in eerste
instantie moeten beoordelen of uw kind nog wel of niet naar de peuterspeelzaal kan.
Bedenkt u echter wel dat een peuterspeelzaal niet is ingericht voor de opvang van zieke
kinderen. Een ziek kind heeft vooral rust, extra zorg en aandacht nodig.
Het kan zijn dat u gevraagd wordt de huisarts te raadplegen als het ziektebeeld niet duidelijk
is. De reden hiervan is dat wij een meldingsplicht hebben bij bepaalde besmettelijke ziekten.
Voor richtlijnen bij infectieziekte hanteert de peuterspeelzaal de DG&J-wijzer.

Mocht uw peuter op de peuterspeelzaal ziek worden, dan neemt de leidster contact met u
op. Laat altijd een nummer achter waarop u te bereiken bent zodat wij in geval van nood
contact met u kunnen opnemen. Voor vragen kunt u de leidster van uw groep aanspreken.

TOT SLOT
De afgelopen vier weken zijn er in Oud Beijerland een kleine 100 vluchtelingen opgevangen
in sporthal de Boogerd. Spelenderwijs heeft in de Sabina van Egmond school vier
dinsdagmiddagen haar ruimte beschikbaar gesteld voor ouders en kinderen uit deze groep
vluchtelingen. Zij konden zo in rustig omgeving genieten van verschillende activiteiten. Onder
de begeleiding van twee peuterspeelzaalleidsters van Spelenderwijs, in samenwerking met
een aantal vrijwilligers, zijn het bijzondere middagen geweest en zijn we als Spelenderwijs
blij dat we op deze manier ons steentje konden bijdrage. Op de website ziet u een aantal
foto’s.

Vriendelijke groeten namens het gehele team en directie,
Irma Borsje

