
Jaaroverzicht 2020 
 

 
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 vorm weer te geven. 
Het jaar 2020 zijn wij gestart met 28 peuters. Net als vorig jaar zien wij een terugloop in de bezetting. 
De wervingsactie, u werd gevraagd ambassadeur te zijn, heeft een enkele peuter opgeleverd. 
2020 stond in het teken van het COVID-19 virus. Waarin de peuterspeelzaal tot 2 keer toe de deuren 
heeft moeten sluiten. De eerste sluiting was vanaf 16 maart tot en met 10 mei. Met allerlei 
maatregelen, ter voorkoming van besmetting door het virus, konden wij na de meivakantie weer 
open.  Net voor de kerstvakantie was de 2de lockdown een feit, op woensdag 16 december sloten wij 
wederom onze deuren. Via themabrieven, filmpjes en tasjes aan de deur werd educatie aan alle 
peuters aangeboden.  
 
Per 1 januari zijn wij gestart met het aanbod van 16 uur VVE. De openingstijden zijn verruimd en het 
4de dagdeel VVE is gerealiseerd.  Na de zomervakantie zijn de Pino peuters onderverdeeld in de 
Tommie en Koekiemonster groepen. Vanwege de terugloop aan peuters was het niet rendabel om 
een derde groep open te houden. 
 
Door het inleveren van uren van medewerkers kon Lydia Bauman een vast contract 
aangeboden worden voor een dagdeel in de week. Vanaf de zomervakantie hebben de 
stagiaires Evi van Zanten en Charlotte van Heijkop ons een dagdeel een helpende hand 
geboden. Net voor de kerstvakantie is Susanne Klaassen met zwangerschapsverlof gegaan voor 
haar tweede kindje.  
 
De peuterspeelzaal en de pedagogisch medewerkers moeten zich blijven ontwikkelen. De 
peuterspeelzaal is verplicht een pedagogisch beleidsplan te hebben, waarin wordt beschreven hoe 
de kwaliteit van de opvang wordt geborgd en indirect dus ook welke kwaliteiten er van 
beroepskrachten wordt verwacht. Er wordt ingezet op de kennisverbreding van pedagogisch 
medewerkers en hoe die concreet wordt uitgevoerd.  
 
Resultaatgebieden voor 2020 waren: 

1. Wij blijven werken aan het vergroten van pedagogische kwaliteit door alle onderdelen van 
het handboek zoals het pedagogisch beleidsplan, de protocollen en de gedragsregels per 
item in de werkoverleggen aan de orde te stellen. 

2. Door een workshop en cursus, speciaal voor peuters die nog geen NL spreken, willen wij ons 
gaan verdiepen in buitenlandse (Poolse) peuters. 

3. Door verdieping via cursussen en workshops. 
 
Begin januari is het team naar een avond van de bibliotheek geweest. Het stimuleren van voorlezen 
aan jonge kinderen stond hierbij centraal. Ook werden er nieuwe prentenboeken gepresenteerd.  
In februari hebben de pm’ers een scholing gevolgd, vanuit Kentalis, rondom TOS 
(taalontwikkelingsstoornis) in samenwerking met de basisscholen. De workshop meertaligheid bij 
peuters is verschillende keren geannuleerd en gaat in 2021 plaatsvinden. In juni heeft er een 
workshop spel plaats gevonden door Sandra Boers (Boers onderwijsadvies). 
Iedereen is BHV gecertificeerd.  
 



Op de valreep van 2020 is de GGD-inspectie geweest. Het bezoek was positief. Het GGD-rapport is te 
vinden op de website. 
 
Thema’s die afgelopen jaar aan de orde zijn geweest:  

• Moppereend: naar aanleiding van het prentenboek van het jaar. Voorleescoach Joan heeft in 
alle groepen voor peuters en ouders voorgelezen. 

• Eet smakelijk…..: het restaurant in de peuterspeelzaal hebben wij ook moeten sluiten. 
Via thema brieven met activiteiten heeft dit thema met name thuis afgespeeld. 

• Onderwater: onder andere kwamen drijven/zinken en warm/koud aan de orde. 

• Brandweer; helaas zat een bezoek aan de brandweerkazerne er niet in vanwege de 
COVID-19 maatregelen.  

• Ik ben kunstenaar: stond in het teken van ontdekken wat kunst is. Peuters konden zich 
ontwikkelen tot kleine kunstenaars. 

• Sinterklaas en Kerst: het Sinterklaasfeest heeft zich afgespeeld in de eigen groepen, zonder 
Sint en Pieten. Het kerstfeest kon door de onverwachte lockdown ook niet plaatsvinden. 
Kersttasjes zijn rondgebracht. Zo kon het jaar goed afgesloten worden 

 
Onze dank gaat uit naar….. 

✓ het bestuur dat zich met name organisatorisch heeft ingezet voor de speelzaal, zoals de 
organisatie rondom de Struinmarkt in Brakel. 

✓ de ouders vanuit de activiteiten commissie en andere ouders die ons geholpen hebben met 
diverse activiteiten. 

✓ José ten Hage en Saskia van Horssen voor een schone speelzaal. 
 

Door de COVID-19 maatregelen is de ledenvergadering die gepland was in oktober uitgesteld naar 
maart 2021. Afhankelijk van de dan geldende maatregelen besluiten we of en hoe deze plaats kan 
vinden. 
 
 In ons opleidingsbeleidsplan voor 2021 staan onder andere de volgende speerpunten: 

• Wij gaan ons verdiepen in de meertalige peuter. 

• Zijn wij EHBO en BHV gekwalificeerd. 
 
Tot slot:  

Samen komen is een begin. Samenblijven is vooruitgang. Samenwerken een succes. 
 

 


