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In de montessori-visie staat het kind
en zijn/haar ontwikkeling centraal.
Geen kind ontwikkelt zich hetzelfde.
Om dit optimaal te begeleiden
hebben al onze Spil-medewerkers de
montessori-opleiding gevolgd. Zij
hebben geleerd om kinderen met
verschillende vragen en gedragingen
de begeleiding, sturing en uitdaging
te bieden die ze nodig hebben.
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In verbinding

Een deel van het leven van uw kind
speelt zich af in ons Spilcentrum. Een
team van professionals werkt
samen met u aan de ontwikkeling,
vorming, opvoeding en gezondheid
van uw kind. In onze nieuwsbrief die
2x per jaar verschijnt (april en
september), krijgt u achtergronden,
nieuws en informatie. U leest over de
visie, onze medewerkers, de groepen
en speciale activiteiten.

De ontwikkeling van het
kind stopt niet bij de deur

We
werken
samen
aan
de
doorgaande
ontwikkeling
van
kinderen van 0 t/m 12 jaar.
Belangrijk, want de ontwikkeling van
een kind stopt niet bij de deur. Een
knip tussen peuterwerk en basisschool vinden wij niet logisch en een
schooldag met voor- of naschoolse
opvang moet soepel in elkaar
overlopen.
Daarom werken onze
medewerkers
nauw
samen
en
hebben we regelmatig overleg. We
werken volgens dezelfde Montessorivisie en dezelfde uitgangspunten.

“Montessori maakt
meer mogelijk”
uit: De visie van ons Spilcentrum

Het pedagogisch kompas

Kinderen zijn competent, met unieke
kwaliteiten en veel mogelijkheden.
Ze zijn nieuwsgierig, willen al doende
ontdekken en nieuwe ervaringen
opdoen, willen grenzen verleggen en
willen anderen ontmoeten en zich
ontwikkelen. Voortdurend, met vallen
en opstaan. Alle kinderen doen dit op
hun eigen manier en in hun eigen
tempo. Wij zien ieder kind als een
bron van inspiratie, vol nieuwe
creatieve ideeën. Wij laten ons graag
door kinderen inspireren en we
durven
te
vertrouwen
op
de
innerlijke drang van kinderen om
zich te ontwikkelen. Hiervoor bieden
wij hen een rijke, uitdagende
omgeving; een avontuurlijke plek
waar iets te beleven valt, die prikkelt
tot verkennen, aftasten, ontdekken,
spelen,
ravotten,
beschrijven,
vergelijken en expressie in alle
vormen. Kinderen de ruimte geven
om ontdekkend te leren, met vallen,
vies worden, opstaan en doorgaan.

Onze 7 uitgangspunten

1. Ik blijf nieuwsgierig
Als montessoricentrum zijn we er op
gericht uw kind nieuwsgierig te
houden.
2. Ik zoek oplossingen
We leren uw kind steeds te blijven
zoeken naar oplossingen.
3. Ik kan kiezen
In deze wereld, waarin keuzes zo
belangrijk zijn, leren we het kind
haar/zijn eigen keuzes te bepalen.
4. Ik weet wat ik wil
En
daar
leren
we
haar/hem
standvastig naartoe te werken.
5. Ik bewijs dat ik het kan
Alles zit in het kind. Wij bieden het
de
omgeving
waarin
het
dit
potentieel optimaal kan ontwikkelen.
6. Ik weet waar ik goed in ben
We helpen kinderen zichzelf te
waarderen en krachtig in het leven te
staan.
7. Ik doe er toe
We stimuleren het zelfbewustzijn en
zelfvertrouwen van kinderen.

“Of onze school of BSO
bij uw kind past? Kom
vooral eens meekijken.”
Ellen Reijners, directeur

Open Spil-ochtenden

Onze ‘open dagen’ zijn altijd tijdens
de reguliere openingstijden. Zo krijgt
u tenminste een echt beeld van de
praktijk.
U bent van harte welkom op onze
open ochtenden op woensdag 10 mei
en woensdag 21 juni. We starten om
9.00 uur met een presentatie in de
hal en aansluitend geven we een
rondleiding door ons Spilcentrum.
Vanaf 10.00 uur kunt u dan uw
kind(eren) inschrijven en/of plannen
we een intake.
Opgeven voor de open ochtend kan
via www.bs-tempel.nl, maar u mag
ook gewoon om 9 uur binnenlopen!

Mad Science

In de maanden april en mei verzorgt
de gekke professor van Mad Science
een wetenschap&techniek cursus
op ons Spilcentrum. Alle kinderen
van groep 3 t/m 8 van ons Spil
konden zich hiervoor inschrijven.
De naschoolse cursus vindt plaats op
4 woensdagmiddagen: 12 april, 19
april, 10 mei en 17 mei van 13.0014.00 uur, in een lokaal op school.

Kon uw kind deze keer niet
deelnemen maar heeft u wel
interesse in een volgende cursus,
geef dat dan aan bij de leerkracht of
leidster
van
de
groep.
Meer
informatie op: www.mad-science.nl

“Keigaaf” is een aanpak om een
gezonde leefstijl onder kinderen in
de basisschoolleeftijd in Eindhoven te
bevorderen. Ons SPILcentrum doet
mee in dit project. We werken hierin
samen met ouders, kinderen en
lokale partners aan een “keigave
omgeving” om in op te groeien. We
krijgen hierin ondersteuning van de
Universiteit Maastricht, Fontys Sporthogeschool en schoolbestuur SALTO.
Op 13 juni is de officiële kick-off met
alle kinderen van het SPILcentrum.
Er zijn die dag sportdemonstraties,
leuke clinics en workshops en mooie
voorstellingen. Ook u als ouder bent
van harte uitgenodigd om tijdens de
hele middag te komen genieten van
en met uw kind(eren). U krijgt
binnenkort meer informatie via onze
nieuwsbrieven en per mail.

Met de deuren open

We organiseren allerlei activiteiten
speciaal voor de ouders van ons Spilcentrum:

Koffie-ochtenden:

Informatieve bijeenkomsten voor
ouders van peuters en kleuters (2-6
jaar), met een opvoedkundig of
ontwikkelingsgericht
thema.
Informatie hierover krijgt u via onze
nieuwsbrieven. (5x per jaar, gratis)

Speel-inloop:

Tijdens de wekelijkse speelinloop
voor kinderen van 1,5-2,3 jaar
kunnen kinderen met elkaar spelen
en hun ouders met elkaar en een
pedagogisch
medewerker
praten
over opvoeding en begeleiding.
De speelinloop is op dinsdagochtend
van 9.00-10.30, ingang dagopvang.
Kom vooral eens een keer kijken!
(wekelijks, gratis)

WIJ-spreekuur:

Wekelijks ouderspreekuur voor alle
vragen
over
opvoeding,
geld,
voeding, relaties en hulpverlening.
Elke woensdag van 11.45-12.45 uur
kunt u gratis en vrijblijvend terecht
bij de twee WIJ-generalisten die aan
ons spil zijn verbonden: Willemien
Schwan
en
Jurgen
Roth.
Het
aanwezigheidsschema hangt bij hun
kantoortje naast de kleuteringang.

Oudercursus

Logo-3000:

Gerichte cursus voor ouders van
peuters
en
kleuters,
die
de
Nederlandse taal beter willen leren
én willen leren hoe ze thuis met hun
kind kunnen werken aan een betere
woordenschat.
De cursus is op dinsdagochtend van
9.30-10.30 uur, op school. Opgeven
kan via a.hobbelen@bs-tempel.nl
(wekelijks, gratis).

Spil-team studieavond
Eenmaal per jaar komt het hele Spilteam bij elkaar voor een studieavond. Het thema heeft altijd direct
te maken met de doorgaande
ontwikkelingslijn van 0 t/m 12 jaar.
Dit
jaar
staat
onze
Spilmedewerkersavond in het teken van
ouderbetrokkenheid:
een
belangrijk thema bij de ontwikkeling
en begeleiding van elk kind. Alle
medewerkers binnen ons SPIL zijn
overtuigd van het belang van
samenwerking met ouders, vanuit
het belang van de kinderen. In ons
Spilcentrum kunnen kinderen de hele
dag terecht voor opvang, onderwijs
en activiteiten. Een sterke verbinding
tussen thuis en Spil zorgt voor een
optimale leer- en ontwikkelomgeving
voor
uw
kind.
Hoe
we
die
samenwerking met ouders stevig
kunnen neerzetten, staat in het
komende jaar centraal in overleg en
scholing van al onze medewerkers.

“Samen voor gezond en
veilig opgroeien en
ontwikkelen”
Dianne Splinter, gebiedsmanager Korein

Ouderavond EHBO

Op maandag 29 mei organiseren we
een ouderavond voor alle ouders
van ons Spilcentrum over EHBO bij
kinderen. U krijgt informatie over
wat te doen bij ongelukken en kunt
uw vragen hierover stellen. Een
uitnodiging volgt nog via onze
nieuwsbrieven.

Re(d)actie:
Ellen Reijners, directeur basisschool
info@bs-tempel.nl
Dianne Splinter, gebiedsmanager Korein
baarlehertoglaan@korein.nl

