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Nieuwsbrief juli 2017 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Het einde van het schooljaar is in zicht. Voordat de vakantie begint, wil ik u over een 
aantal dingen informeren.  
  
Scholing 
De exameneisen voor MBO stagiaires zijn het afgelopen jaar veranderd. Een aantal 
van onze leidsters heeft inmiddels hierover een training gevolgd. De overige leidsters 
gaan ook nog naar deze training. 
 
Eind maart hebben de leidsters de cursus taal- en interactievaardigheden (TINK) 
afgesloten. De leidsters zijn bezig geweest met het uitlokken van taal en interactie bij 
peuters en het stimuleren van onderlinge gesprekjes. Deze cursus hebben we 
samen met de peuterleidsters uit De Marne gevolgd.  
 
De leidsters hebben in april de jaarlijkse bijscholing Bedrijfshulpverlening gevolgd. 
Ook hierbij hebben wij samenwerking gezocht met onze collega’s uit De Marne. 
 
In mei volgden de leidsters scholing in verband met het Beweegdiploma.  
 
 
Beweegcertificaat 
Volgend schooljaar geven de leidsters een aantal beweeglessen aan de peuters.  
De peuters krijgen tegen de zomer van 2018 een beweegcertificaat. Bij een 
gymvereniging kan daarna een beweegdiploma gehaald wordt. De peuters genieten 
er enorm van, en wij dus ook!. 
 
 
1 dagdeel naar de peuterspeelzaal 
Met ingang van het nieuwe schooljaar kunnen peuters ook 1 dagdeel per week 
geplaatst worden. Wanneer de peuter t.z.t. een tweede dagdeel wil komen, bieden 
wij u een plek in het dagdeel dat gekoppeld is aan het dagdeel van uw eerste keuze. 
 
 
2018 
Met ingang van 2018 vallen de peuterspeelzalen onder de wet kinderopvang. De 
regels voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag gaan dan ook gelden voor de 
speelzalen. Voor ouders die geen toeslag kunnen aanvragen, krijgen de gemeenten 
een toeslag vanuit het rijk, zodat ook deze ouders hun kind tegen een betaalbaar 
tarief naar de speelzaal kunnen laten gaan. In het najaar van 2017 gaan we u 
uitgebreid informeren over wat deze veranderingen in de praktijk betekenen. 
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Vakantierooster 2017-2018 
Zomervakantie 2017: 22 juli t/m 3 september 2017 
Herfstvakantie: 21 oktober t/m 29 oktober 2017 
Kerstvakantie: 23 december 2017 t/m 7 januari 2018 
Voorjaarsvakantie: 24 februari t/m 4 maart 2018 
Goede Vrijdag: 30 maart 2018 
2e Paasdag: 2 april 2018 
Meivakantie: 27 april t/m 13 mei 2018 
Koningsdag: 27 april 2018 (valt in de meivakantie) 
Bevrijdingsdag: 5 mei 2018 (valt in meivakantie) 
Hemelvaartsdag: 10 mei 2018 (valt in de meivakantie) 
Pinkstervakantie: 21 mei 2018 
Zomervakantie 2018: 21 juli t/m 2 september 2018 
 
De peuterspeelzalen volgen het vakantierooster zoals dat door de basisscholen is 
vastgesteld. Er wordt geen rekening gehouden met eventuele margedagen van de 
basisscholen. 
 
 
Cliëntenraad 
Het afgelopen jaar heeft ook de centrale cliëntenraad vergaderd. In deze raad zit uit 
elke dorp één ouder/verzorger (vaak iemand uit de oudercommissie). De raad 
vergadert minimaal twee maal per jaar met de leiding van de SPGE. De leden 
denken mee over het beleid van de SPGE en kunnen ook zelf voorstellen doen. 
 
 
Participatiefonds 
Voor mensen met een laag inkomen is het lastiger om mee te kunnen blijven doen 
omdat ook een peuterspeelzaal geld kost. De gemeente vergoedt via het 
participatiefonds een gedeelte van de kosten. De hoogte van de vergoeding is € 
200,- per persoon per jaar.  

U kunt contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken van de Gemeente 
Eemsmond (tel: 0595-437555) of kijken op www.eemsmond.nl. 
 
 
Vrijwilligers 
Op elke peutergroep werken wij met een vrijwilliger/vrijwilligster  naast de leidster. Wij 
zijn erg blij met de vrijwilligers die zich elke week inzetten. Tegelijk blijven wij op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers. Mocht u iemand kennen die het leuk zou vinden om 1 of 
meer dagdelen per week vrijwilliger te zijn, overleg dan even met de leidster. In 
overleg is het altijd mogelijk een kennismakingsbezoek aan de speelzaal te brengen. 
Wanneer een vrijwilliger onverwacht niet kan komen, zal de leidster een beroep op u 
doen om haar te helpen. Wij doen ons best om niet al te vaak een beroep op u te 
doen, maar wij hopen dat wanneer de nood aan de man is, u een ochtend of een 
middag wilt helpen.  
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Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief kunt u bellen of 
mailen naar de SPGE. U vindt de gegevens onderaan deze brief.  
 
Rest mij u een heel fijne en zonnige vakantie toe te wensen! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Zwany Kamerman 
coördinator 


