
Jaaroverzicht 2018 

U bent van ons gewend dat wij tijdens de jaarvergadering een overzicht geven van het jaar. Wij hebben er nu 

voor gekozen om dit jaaroverzicht in beknopte versie in de nieuwsbrief te plaatsen. Tijdens de 

ledenvergadering die in mei zal plaats vinden zullen er andere onderwerpen aan de orde komen. 

Vanaf 1 januari zijn wij onderdeel geworden van de kinderopvang. Voor de juffen betekende dit een andere 

CAO en nieuwe contracten. Ook de financiering is gewijzigd in het kader van de harmonisatie. U vraagt nu 

peutertoeslag aan.  

De wet IKK heeft bepaald dat er een aantal wijzigingen in het pedagogisch beleid doorgevoerd moesten 

worden. Zo heeft iedere peuter een mentor, zijn alle medewerkers VVE gekwalificeerd, het pedagogisch 

beleidsplan is aangepast naar de normen van de wet kinderopvang, veiligheidsbeleid en privacy wet zijn 

vastgesteld. 

Zoals u zelf gemerkt is de bezetting van de groepen wat teruggelopen. Landelijk is deze tendens te zien. De 

oorzaak zit in verschillende aspecten. Er zijn minder peuters geboren tussen 2015-2017 en door de 

harmonisatie, andere financieringsvorm van de peuterspeelzaal, hebben ouders andere keuzes gemaakt.  2018 

zijn wij gestart met  43 peuters. 

In april is de GGD inspectie geweest. Het inspectierapport is te vinden op de website van de Bengelenbak. 

In het team heeft er een verandering plaats gevonden. Vanwege de zwangerschap van juf Bianca en de 

klachten die dit met zich meebracht is juf  Lydia al eerder begonnen met de zwangerschapsvervanging. Een 

aantal stagiaires hebben ons helpende handen geboden; Anne, Kylie, Anne-Leen en Indy. 

Thema’s die het afgelopen jaar in de peutergroepen aan de orde zijn geweest zijn: 

• De tijger slaapt: naar aanleiding van het prentenboek van het jaar en in combinatie met de 

voorleesdagen.  Voorleescoach Joan heeft in alle groepen voor peuters en ouders voorgelezen. 

• Kleuren en vormen: de primaire kleuren zijn aan de orde geweest en vormen zoals rondje, vierkant, 

driehoek en rechthoek. Wij hebben van allerlei activiteiten gedaan om de peuters deze begrippen aan 

te leren. 

• Lente: wij hebben onder andere over Dottie’s eieren gelezen en paaseieren gezocht. 

• Vervoer: Allerlei vervoersmiddelen zijn aan de orde geweest. Ook is er een bruggetje gemaakt naar de 

brandweer, met een uitje naar de brandweer. 

• Na de zomervakantie kwam Sport & Spel aan de beurt. Gezonde voeding, water drinken en wat is 

sporten waren de sub thema’s. 

• Toen was het alweer tijd voor de Herfst: Kabouter Bim stond hierbij centraal. Met alle groepen zijn wij 

naar het bos geweest. 

• Het einde van het jaar naderde alweer: om de thema’s Sint en Kerst kunnen wij niet heen. Sinterklaas 

is op bezoek geweest, wij hebben gelezen over Sinterklaas in het grote boek en geknutseld. Samen 

met de peuters het jaar afgesloten met een Kerstdiner. 

Ook afgelopen jaar hebben jullie ouders ons geholpen met diverse activiteiten. Onze dank is groot hiervoor. 

Het bestuur heeft 2018 gebruikt om te onderzoeken of een overname van de speelzaal door een kinderopvang 

realiseerbaar zou zijn. In 2019 zal dit onderzoek verder gestalte krijgen. 

 

 

 


