Welkom bij Speel-Mere
Meer dan alleen kinderopvang

Speel-Mere is het allereerste
kinderdagverblijf in Almere dat
in 1988 haar deuren opende.
Inmiddels is het KDV gevestigd
in een ruimtelijk opgezet gebouw
met veel licht en omringend groen
in het fraaie Meridiaanpark in de
Regenboogbuurt.

Over Speel-Mere
Speel-Mere beschikt over een baby-en een kinderopvang, een peuterspeelzaal en een
buitenschoolse opvang. De indeling van het gebouw en de omliggende ruimte is gebaseerd
op de Reggio Emilia-pedagogiek van de Italiaanse pedagoog Loris Malaguzzi. Daarin staat
het zelfontdekkende kind centraal.
Malaguzzi introduceerde het principe van ‘de drie pedagogen’: de eerste pedagoog is het
kind dat over een groot potentieel aan mogelijkheden en creativiteit beschikt. De tweede
pedagoog is de leraar die veel kan maken en breken.
De derde pedagoog is de omgeving waarin het kind actief is: bij Speel-Mere gaat het
om de fraaie ontdek-en belevingstuin met een zandbak, de doe-en ontdekwanden, de
insectenhotels en het fietsparcours.
Als familiebedrijf heeft Speel-Mere een unieke geschiedenis: de uitgebreide expertise die
het echtpaar Annie en Frans Vlietman door de jaren heen heeft opgedaan, is doorgegeven
aan hun kinderen Linda en Rien. Zij zijn met alle facetten van de kinderopvang
opgegroeid en beide als directeur werkzaam. Lees meer over wat Speel-Mere u allemaal
te bieden heeft. En dat is een hoop: het team van Speel-Mere maakt zich sterk voor een
ontwikkelingsgerichte aanpak waarin de identiteit van uw kind centraal staat.

Speel-Mere

De babylounge
De babylounge van Speel-Mere verwelkomt baby’s vanaf zes weken
oud. In een rustgevende ruimte worden baby’s van 0 tot 16 maanden
verzorgd door pedagogisch medewerksters, die gespecialiseerd zijn in
babyopvang. Zij zijn het vaste, vriendelijke en vertrouwde gezicht voor
alle baby’s in de eerste maanden van hun jonge leven. In de aanloop
naar de bevalling kunnen aanstaande ouders de babylounge enkele
ochtenden bezoeken om kennis te maken met de sfeer, de aanpak en
de dagindeling.

De peuterlounge
De peuterlounge biedt opvang aan kinderen tot 4 jaar en hanteert een
‘verticale’ indeling. Zo komen de kinderen van verschillende leeftijden
in contact met elkaar, leren ze van elkaar en helpen ze elkaar.
Centraal staan de persoonlijke aandacht en begeleiding door de
pedagogisch medewerksters, gericht op de ontwikkeling van de eigen
identiteit, zelfstandigheid en creatieve vaardigheid van het kind.
In de lichte, kleurige ruimtes van Speel-Mere, waaronder het atelier,
gaan de jonge kinderen dagelijks op ontdekkingstocht. Zo gaan ze met
verschillende materialen aan de slag om hun ontdekkingen en ideeën
vorm te geven. En gaan ze naar buiten om in de grote tuin te spelen,
weer of geen weer. Op ieder moment van de dag daagt de omgeving
hen uit om te ontdekken, onderzoeken en te experimenteren.

Een veelzijdige kinderopvang

De preschool
De preschool biedt dagelijkse opvang aan kinderen van 2 tot en met
4 jaar en is geopend van 8.45 uur tot 11.45 uur. De kinderen zijn
ingedeeld in een vaste groep met vaste pedagogisch medewerksters
en gezamenlijke eet-en drinkmomenten. Bij het ophalen worden de
ouders bijgepraat over het welbevinden en de ontwikkeling van hun kind.
Ook voor de preschool geldt dat de Reggio Emiliavisie centraal staat:
onderzoekend leren staat voorop. De preschool is voorbereidend op de
basisschool.

De buitenschoolse opvang (BSO)
De BSO bestaat uit drie groepen waarin de onderlinge aansluiting
centraal staat: de Dots is voor kinderen vanaf 4 jaar en ouder; de Stars
voor 6 jaar en ouder; en de Stripes voor 8 jaar en ouder. De behoefte van
de kinderen staat centraal: aan welke activiteiten willen ze deelnemen?
Wat leeft er bij hen? Het hele jaar door staan themagerelateerde
activiteiten gepland en is er veel ruimte voor ontspanning. Ieder
kind heeft zijn/haar eigen mentor met wie regelmatig gesprekken
plaatsvinden over de persoonlijke interesses. Desgewenst kan ieder kind
gebruikmaken van de maaltijd-en de breng-en-haalservice.

Wendagen en tarieven
Wendagen op het KDV
Een wendag is de eerste kennismaking van uw kindje met de nieuwe omgeving en sfeer.
Het gaat steeds om een kort verblijf, zodat uw kindje geleidelijk went aan de aanwezigheid
van andere kinderen en de gezamenlijke activiteiten. Mits de groepsgrootte het toelaat,
worden enkele wendagen voor uw kind ingepland in overleg met de pedagogisch
medewerkster van de betreffende groep.
Ook voor u is het natuurlijk een grote stap. En mogelijk de eerste stap van het ‘loslaten’.
Wij begrijpen als geen ander dat deze nieuwe fase voor u heel spannend kan zijn. Op de
wendagen kunt u ons altijd bellen om even te horen hoe het met uw kindje gaat. Wanneer
u maar wilt. De hele dag door maken we foto’s die we u op vaste momenten toesturen

Wendagen BSO
Ook op de BSO worden wenmomenten ingepland. Wanneer de overgang intern is, dus
van KDV naar BSO, dan worden de afspraken intern gemaakt. Is uw kind nieuw op de
BSO, dan komt het eerst een middag kijken. Het intake-gesprek met de ouder(s) vindt dan
ook plaats. De eerstvolgende keer halen wij uw kind van school op als onderdeel van de
‘opvangroutine’.

Tarieven
U kunt kiezen voor de dagelijkse opvang van uw kind of voor enkele dagen per week. Op
speelmere.nl vindt u een overzicht van de bedragen voor de baby- en peuterlounge, de
preschool en BSO.

Meer informatie vindt u op www.speelmere.nl. Speel-Mere is bereikbaar via 036 - 532 34 22

