Opening peuteropvang Partou in OBS de
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Donderdagochtend 21 februari heeft op OBS de Wildert in de Haagse Beemden de officiële opening
plaatsgevonden van peuteropvang PARTOU in de Wildert. Dit moment was ook het startsein voor
een intensieve samenwerking tussen Partou en de Wildert. Al geruime tijd zijn school en opvang met
elkaar in gesprek om een Kindcentrum te vormen, een plaats waar Partou en de Wildert met elkaar
zorgen voor de doorgaande ontwikkeling van alle kinderen.
In het bijzijn van alle kinderen van Partou, de Wildert en genodigden werd de openingshandeling
verricht door de wethouder van onderwijs van de gemeente Breda, mevrouw Marianne de Bie. Zij
opende na een korte toespraak een grote doos waaruit ballonnen opstegen met daaraan de logo’s
van Partou, OBS de Wildert en KIVA.
Tussen de korte toespraken door zongen de kinderen twee liedjes die de samenwerking tussen
Partou en de Wildert symboliseert. Verder was ook de heer Johan van Knijff, de nieuwe voorzitter
van het College van Bestuur van Markant Onderwijs, aanwezig om het KIVA bord te onthullen. De
Wildert heeft namelijk onlangs het officiële KIVA certificaat ontvangen. KIVA is een methode die inzet
op positieve groepsvorming, de sociale vaardigheden en sociaal emotionele ontwikkeling van
kinderen.

Na al deze handelingen, toespraken en liedjes gingen de peuters van Partou naar de prachtige
peuteropvang, waar de peuters zelf naar binnen gingen door een gat te knippen in een papieren
Bumba. Daarna werden alle kinderen getrakteerd en was er voor de genodigden koffie met gebak.

Peuteropvang
Twaalfbunder geopend
Basisschool de Wildert Dubbelwijs en Peuteropvang Twaalfbunder gaan intensief
samenwerken in het gebouw aan de Twaalfbunder. De twee organisaties gaan op zoek
naar waar ze elkaar kunnen vinden. Projecten waar beide baat bij hebben, worden
samen opgezet. Marianne de Bie, wethouder van onderwijs, opent op 21 februari het
nieuwe onderkomen van Peuterspeelzaal Twaalbunder in een lokaal van de
basisschool.

Bert van Gerven Haagse Beemden

Kinderen vanaf twee jaar kunnen nu terecht op de peuterspeelzaal op dinsdag en
donderdag van 08.30-12.00 uur. Aan Lieke Vervaart, coördinator van de
peuteropvang, stelden we de vraag wat zij het leukste vindt aan haar werk.

“Iedere dag een bijdrage leveren aan de ontwikkelingen van kinderen” was het
antwoord. De prioriteiten zijn buitenspelen, bewegen en muziek. Een van de
medewerksters is juf Wies die al twintig jaar in het werk zit.
De samenwerking is geheel volgens de richtlijnen van het Integraal Kindcentrum
(IKC). Dit is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf,
buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn
samengevoegd. Een IKC is een voorziening voor kinderen van tenminste 0-12 jaar,
waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten.
Bij voorkeur komen alle ontwikkelingsgebieden aan bot.
Uitgangspunten bij de samenwerking zijn gebaseerd op de KiVa. KiVa is een
preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale
veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve
groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele
ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het
pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep
als geheel. Scholen die volgens de uitgangspunten van KiVa werken krijgen
hiervoor een certificaat en Johan van Knijff van KiVa heeft het certificaat onthuld
tijdens de opening. Het motto van KiVa is ‘Samen maken we er een fijne school
van!’ Om dit te illustreren zingen de kinderen van de basisschool samen met de
kinderen van de peuterspeelzaal het lied ‘Samen zijn we één, dat is onze kracht’.
De wethouder opende een mysterieus groot pakket op het podium. Enkele
bijeengebonden ballonnen zochten hun weg naar het plafond met aan een
touwtje de logo’s van de verschillende partijen.
Na de (korte) speeches was het tijd voor de hoofdrolspelers, de kinderen, om het
lokaal officieel te openen. De ingang is met een grote clown afgeplakt en de
kinderen mochten met een schaar een opening knippen om de nieuwe ruimte
binnen te gaan. Er werd al snel gretig gebruik van gemaakt. Met een lekkere
traktatie waren de kinderen snel stil. Waar de katjes muizen, mauwen ze niet.

