Jaaroverzicht 2021
U bent van ons gewend dat wij tijdens de jaarvergadering mondeling een overzicht geven van het
afgelopen jaar. Wij hebben er nu weer voor gekozen om dit jaaroverzicht op schrift in beknopte vorm
weer te geven.
Het jaar 2021 zijn wij gestart met 24 peuters, waarvan 10 peuters met een VVE indicatie. Gedurende
het jaar was de bezetting in de groepen tussen 14 en 16 peuters. Ook de VVE- groep was goed bezet
het afgelopen jaar.
2021 stond, net als 2020, in het teken van het COVID-19 virus. Waarin de peuterspeelzaal tot 2 keer
toe de deuren heeft moeten sluiten. De eerste sluiting van dit jaar was net voor de kerst 2020 tot en
met 8 februari 2021. Via themabrieven, filmpjes en tasjes aan de deur werd educatie aan alle peuters
aangeboden. Het slechte winterweer zorgde er 8 februari voor dat de PSZ niet open kon gaan. Met
allerlei maatregelen, ter voorkoming van besmetting door het virus, konden wij 9 februari weer
open. Maar voor de kerstvakantie was de 3de lockdown een feit, op maandag 20 december sloten wij
wederom onze deuren.
De teamsamenstelling is afgelopen jaar veranderd. Susanne Klaassen heeft voor de
zomervakantie afscheid van ons genomen. Ellen Vernooij heeft haar plaats ingenomen. Ellen
was geen onbekende voor ons, zij heeft ook de zwangerschapsvervanging gedaan van Susanne
aan het begin van het jaar. Lydia Bauman heeft het mentorschap van de Tommies op zich
genomen en is een dagdeel meer gaan werken, dit ook in het verlengde van de
zwangerschapsvervanging. Tot aan de zomervakantie hebben stagiaires Evi van Zanten en
Charlotte van Heijkop ons een helpende hand geboden.
Binnen het bestuur heeft er een wijziging plaats gevonden. Saskia Langeveld haar zoontje Jochem
werd vier jaar en zij is voor de zomervakantie uit het bestuur getreden. Wij hebben een vervangster
gevonden: Henrietta van de Scheur, moeder van Levi, heeft haar intrede gedaan in het bestuur.
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. De pedagogisch medewerkers moeten zich
immers blijven ontwikkelen.
Speerpunten voor 2021 waren:
• Wij gaan ons verdiepen in buitenlandse peuters.
• Wij gaan ons verdiepen in de meertalige peuter.
• Wij blijven werken aan het vergroten van pedagogische kwaliteit.
• Zijn wij EHBO en BHV gekwalificeerd.
Door de maatregelen rondom Covid-19 hebben alle workshops uiteindelijk toch plaatsgevonden.
In april hebben wij via teams een webinar gevolgd van Kentalis over de niet-pratende peuter. In mei
heeft Inge Hutzezon, ook van Kentalis, ons het een en ander bijgebracht over de meertaligheid bij
peuter, in de vorm van een workshop. Kees Broekhuis, van Sardes, is op dit onderwerp in juni nog
dieper ingegaan. De pedagogische kwaliteit komt in de werkoverleggen aan de orde. In april heeft

iedereen het EHBO-certificaat weer verlengd. De herhaling BHV is door Covid-19 verplaatst naar
begin 2022. Ellen Vernooij heeft haar NL3F behaald en is gestart met een VVE opleiding. Jacqueline
Hoogendoorn heeft de scholing voor VVE coach afgerond.
Eind september was er een hele leuke gezellige struinmarkt door Brakel, en ook op ons plein was van
alles te doen. De opbrengst van deze markt was €541,55 euro en een aantal nieuwe inschrijvingen
voor op de wachtlijst.
Op de valreep van 2021 is de GGD-inspectie geweest. Wij kregen terug van de toezichthouder dat zij
een goed beeld heeft gekregen van de praktijk tijdens het bezoek. De inspectie is zeer prettig ervaren
en wij mochten complimenten in ontvangst nemen. Wij worden een fijne locatie
genoemd. Het GGD-rapport is te vinden op de website.
Puk heeft het afgelopen jaar in de volgende thema’s een rol gespeeld:
•
Coco kan het; dit thema was naar aanleiding van het prentenboek van
jaar. De peuters hebben allerlei activiteiten gedaan rondom dit thema: vogels
spotten, een verrekijker geknutseld, vogels geplakt en geverfd en gevlogen op
muziek als vogels. Door de covid-maatregelen heeft de leescoach in november het
boek interactief nog een keer voorgelezen aan de peuters.
•
Puk in het verkeer; aan de orde is gekomen hoe Puk op school is
gekomen? Met de fiets of met de auto? Welke voertuigen herkennen de peuters,
hoe zien ze eruit en maken ze geluid? Het stoplicht kwam ook aan bod gekomen en we hebben
geleerd over het zebrapad. Wij hebben gewandeld met de lussen-bus.
•
Puk op vakantie: Puk heeft avonturen beleefd omtrent de zomer. Zo wilde Puk weten wat
zomer is? Welke kleding doe je dan aan? Waarvoor doe je een zonnebril op? Puk speelde als
ijscoman en ging zelf ijsjes maken. Puk plonsde ook nog in het water en ging naar het strand. En in de
laatste week ging Puk op vakantie. Het thema werd afgesloten met het zomerfeest op het plein in de
eigen groep. Een ijscokar kwam echte ijsjes scheppen en er waren spelletjes en een luchtkussen.
•
Welkom Puk; De eerste weken van het nieuwe schooljaar was dit thema. Een mooi thema om
kennis te maken met de peuterspeelzaal. Het thema gaat namelijk over opruimen, schoonmaken en
waar alles te vinden is in het lokaal. De peuters hebben Puk geholpen om te wennen op school. Ze
hebben laten Puk zien waar hij met de blokken kan spelen of een boekje kan lezen, waar hij zijn
handen kan wassen en hoe hij moet opruimen.
•
Kriebelbeestjes; Puk kwam verschillende kleine kriebelbeestjes tegen die vliegen, kruipen of
onder de grond leven. Puk heeft de peuters verschillende kriebelbeestjes geleerd: hoe ze heten, hoe
ze eruitzien, waar ze wonen, hoeveel poten ze hebben en wat ze eten. Met een vergroot glas hebben
wij kriebelbeestjes bekeken, maar er ook over gelezen, geverfd, gedanst, geplakt en gezongen.
•
SinterPuk; Puk was verkleed als Sinterklaas. In de huishoek, bij de kachel, waren Sinterklazen
en Pieten actief bezig met het vullen van schoenen met nepcadeaus, die met de boot werden
gebracht. Samen met de peuters heeft Puk het Sintfeest in eigen groep gevierd. Cadeautjes waren
verstopt door Piet.
•
KerstPuk; Puk had het kerstmannenpak aan. Het jaar is een week eerder afgesloten, door de
lockdown, met een kerstfeest in eigen groep. Er was iets lekkers en er
zijn mooie kerstbakjes geknutseld. Alle peuters gingen met een
kersttasje met cadeautje op kerstvakantie.
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.

✓ naar de sponsoren iedereen die ons het afgelopen jaar in welke vorm gesponsord hebben;
pepernoten, mandarijnen, plantjes, kerstgroen en financiële bijdrage.
✓ de ouders vanuit de activiteiten commissie en andere ouders die ons geholpen hebben met
diverse activiteiten.
✓ José ten Hage voor een schone speelzaal.
Door de COVID-19 maatregelen is de ledenvergadering die gepland was in november uitgesteld naar
2022. Afhankelijk van de dan geldende maatregelen besluiten we of en hoe deze plaats kan vinden.
In ons opleidingsbeleidsplan voor 2022 staan onder andere de volgende speerpunten:
• Wij gaan ons in de VVE verdiepen, opfrissen en borgen.
• Hoe kan muziek een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van peuters.

Tot slot…. Met de pedagogisch medewerkers, het bestuur, peuters, u als ouders en
iedereen die indirect bij ons betrokken is gaan wij er, conform de Wet Kinderopvang,
een mooi en goed 2022 van maken.

