De ‘gele’ speelgoedjes zorgen voor de lichamelijke ontwikkeling.
Er is bewegingsspeelgoed voor de grove motoriek en zintuiglijk
speelgoed voor de fijne motoriek. Kinderen oefenen hun romp,
armen, benen, handen en voeten door te rollen, kruipen, hollen,
springen, klauteren en tillen. Hun vingers, tenen, ogen, oren en
mond oefenen ze dan weer door klein materiaal op te rapen, in en
uit te laten, op de tenen te lopen, plaatjes te bekijken, naar stemmen te luisteren en vanalles in de mond te stoppen.

je kind geen interesse heeft. Veel ouders gebruiken de speel-o-theek
om te testen of een kind een bepaald speelgoed leuk vindt voor ze
het effectief kopen.”

Kinderen die veel spelen doen het beter op school. Ze hebben minder leerachterstanden, want spelen is niet
alleen leuk, het is tegelijk leren en ontdekken. Speelgoed stimuleert de verstandelijke, lichamelijke of
sociaal-economische ontwikkeling. Kaat Van Kerckhove en Annie Zaman van speel-o-theek Sloeber zijn zich
daar heel goed van bewust. Op woensdag- en vrijdagnamiddag kan je nu al vijf jaar bij hen terecht voor het
uitlenen van speelgoed. En de speel-o-theek heeft succes. Eén dezer dagen schrijft het duizendste lid zich in.
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Kaat Van Kerckhove, maatschappelijk opbouwwerker van de stad
Lokeren: “Heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen is dat
ze met veel verschillende soorten speelgoed kunnen spelen zodat
het niet eentonig wordt. Speelgoedjes die verschillende reacties
uitlokken bij kinderen zijn daarbij uitermate belangrijk. Op die
manier kan het kind experimenteren en tussen de materialen onderling verbanden leggen. Maar jammer genoeg is speelgoed duur.
En daarom is de speel-o-theek zo interessant. Voor 2,50 euro per
jaar, kan je elke week speelgoed ontlenen. Er is een groot aanbod
van degelijk en verantwoord speelgoed. Dat is vaak groot of duur
speelgoed of speelgoed waar kinderen slechts een korte periode
mee spelen. Zo vermijd je als ouder ook iets aan te kopen waarvoor
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SLOEBERTJE VAN DE DAG
Daarnaast kan je in de speel-o-theek terecht voor informatie en advies. In
het informatiehoekje liggen er brochures rond thema’s als spel & speelgoed, ontwikkeling & opvoeding, zwangerschap… Als mensen specifieke
vragen hebben, kunnen ze bij Annie en Kaat terecht. Zij proberen hun
vragen te beantwoorden of verwijzen hen door naar de juiste dienst.
“Maar de speel-o-theek is ook belangrijk voor de ontmoetingen,”
zegt Kaat Van Kerckhove. “Ouders wisselen ervaringen uit over de
opvoeding van de kinderen. Dat geldt zowel voor toevallige ontmoetingen als voor georganiseerde samenkomsten, zoals een pannenkoekennamiddag, de moedergroep, …Op die manier bevordert de
speel-o-theek het onderling contact tussen de ouders.”

Het speelgoed is onderverdeeld in drie grote categorieën (zie
speelgoedschijf). Elk onderdeel heeft zijn eigen logo dat is voorzien
op het speelgoed en op de rekken. Van elke categorie is er een
map met daarin alle fiches van het speelgoed. Op de fiche staat
o.a. voor welke leeftijdsgroep het speelgoed is, de aankoopprijs en
de inhoud van het speelgoed. “Het speelgoed is trouwens in heel
goede staat,” bevestigt Kaat Van Kerckhove. “Na elke uitleenbeurt
controleren, tellen en ontsmetten we het in een bad gevuld met
ontsmettingsmiddel. Bovendien kopen we zeer regelmatig nieuw
speelgoed. Dat is een gevolg van het grote succes. Hoe meer leden
we hebben, hoe meer speelgoed we nodig hebben.”

Er zijn een aantal scholen die regelmatig de speel-o-theek komen
bezoeken. En in sommige scholen is er het ‘sloebertje van de dag’.
Elke dag is er een leerling die beloond wordt en een speelgoedje
mag kiezen bij de speel-o-theek. Op die manier leren ook de ouders
de werking van de speel-o-theek kennen.

Speelgoed dat in de eerste plaats de verstandelijke ontwikkeling
stimuleert, wordt in het blauw aangeduid. Voorbeelden zijn puzzels,
lotto’s en denkspelen, bouw- en constructiespeelgoed en video’s.
Door te kijken, horen, proeven, ruiken en voelen ervaren kinderen dat
dingen heel verschillend zijn. Al spelend merken ze of iets glad of ruw
is, warm of koud, hard of zacht, nat of droog… Zo leren de kinderen
verbanden leggen die nog van pas kunnen komen op school.
Ook taal is enorm belangrijk bij de ontwikkeling van kinderen. De
kinderen zijn nog niet geboren of ze worden er al door omringd.
Door naar de stem van de ouders te luisteren, leren de kinderen de
taal. Daarom is voorlezen, liedjes zingen en rijmpjes opzeggen zo
belangrijk.

VERJAARDAGSFEEST
In november viert Sloeber haar vijfde verjaardag. Om die verjaardag
te vieren, organiseerde de speel-o-theek al verschillende activiteiten. Zo is er de tekenwedstrijd waar zowel individuele kinderen als
klasgroepen aan konden deelnemen. Op het kinderfilmfestival op 23
oktober werden in drie zalen films geprojecteerd en werden de jonge
Lokerse sterren als VIPS verwend.
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Speel-o-theek Sloeber
wordt vijf

De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gestimuleerd door de
‘rode’ speelgoedjes met fantasiespeelgoed, creativiteits- en expressiemateriaal en gezelschapsspelen. Al spelend leren kinderen hoe
zich te gedragen. Ze leren rekening houden met anderen. Er zijn
regels in huis, op straat, in de speelzaal of op school. Ook tijdens
spelletjes moeten ze zich aan regels houden.
Maar er zijn niet alleen de regels, ook de emoties spelen een rol. Als
een kind een groot bouwwerk heeft gemaakt, voelt het zich fier. Als
de toren blijft omvallen, wordt hij steeds ongeduldiger en tenslotte
zelfs boos. Zo leert het kind omgaan met emoties.

IN DE KIJKER

IN DE KIJKER

SPEELGOEDSCHIJF: BLAUW, GEEL OF ROOD
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Kaat Van Kerckhove: “Momenteel nemen we een video op over
de speel-o-theek. Aanleiding voor de video is een initiatief in een
Marokkaanse school om met een speel-o-theek te starten. Een
school in Lokeren heeft een uitwisselingsproject met een school in
Tanger. Zo leerde die school de werking van de Lokerse speel-otheek kennen en ontstond de interesse om met een gelijkaardig
project te starten. Omdat het niet evident is om vanuit Marokko
naar België te reizen om de speel-o-theek te leren kennen, hopen
we met de video de werking uit te leggen. We zijn fier dat onze
speel-o-theek als voorbeeld kan dienen.”

Ontwerp van
gemeentelijk
ruimtelijk
Structuurplan

IN DE KIJKER
INF OKRANT LO K ER E N NOVE M BE R 2 0 04

Ruimte is schaars in Vlaanderen. Daarom moet
er met die ruimte zorgvuldig omgesprongen
worden en wordt er momenteel gebruik gemaakt van structuurplanning. Het structuurplan van een stad of gemeente legt de grotere
structuur van de verdere ontwikkeling van
de gemeente vast. Dat is in tegenstelling met
de vroegere plannen die bodembestemmend
waren (het gewestplan). Het structuurplan is
met andere woorden een proces van visie- en
beleidsvorming. In Lokeren werd tijdens de
gemeenteraad van 6 september het ontwerp van
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voorlopig
vastgesteld. Geïnteresseerden kunnen de bundel
inkijken op het stadhuis of tijdens de infoavond
meer informatie krijgen.
Volgens de wettelijke bepalingen bestaat een structuurplan
uit drie delen: een informatief, een richtinggevend en een
bindend gedeelte.
Het informatief gedeelte bevat informatie over de bestaande ruimtelijke structuur van de gemeente, over de toekomstige ruimtebehoeften en over de bestaande plannen voor
het grondgebied van de gemeente.

Info: Speel-o-theek Sloeber, Annie Zaman of Kaat Van
Kerchove, Stedelijk Jeugdcentrum Bergendries, Tweebruggen-straat 28, 09/340.95.39. Open elke woensdag van
14 tot 17 uur en ‘s vrijdags van 16 tot 19 uur.
Lidgeld/jaar: 2,50 euro (Lokeraars) – 3,75 euro (niet-Lokeraars). Voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
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Het richtinggevende gedeelte geeft de doelstellingen en prioriteiten weer. Het bevat een beschrijving van de gewenste ruimtelijke
structuur en van de maatregelen, middelen, instrumenten en acties
voor de uitvoering. De gemeente mag bij het nemen van beslissingen niet afwijken van dit richtinggevende gedeelte.
De gemeenteraad stelt in het bindende gedeelte die onderdelen
vast die bindend zijn voor de gemeente. Zij hebben bijvoorbeeld
betrekking op het nederzettingspatroon, de natuur, de economie,
toerisme en recreatie, verkeer en vervoer.

ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voorlopig vastgesteld. Conform de wettelijke bepalingen wordt er een openbaar
onderzoek georganiseerd van 1 oktober tot 29 december.
De bundel ligt tijdens deze periode ter inzage op de technische
dienst (afdeling stedenbouw), Groentemarkt 1.
Van 1 oktober tot 29 december kan u de bundel alle werkdagen
raadplegen van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur, dinsdag
van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 19 uur, met uitzondering van
vrijdagnamiddag.

Sinds 1997 is er een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. Sinds februari 2004 is er een goedgekeurd provinciaal ruimtelijk structuurplan. Beide plannen omvatten een aantal bindende
bepalingen waaraan de gemeenten zich moeten houden. Naast
deze gekende bindende bepalingen voorziet de wetgeving een uitgebreide procedure van raadpleging en overleg met de werkgroep,
de gemeentelijke commissie van advies voor ruimtelijke ordening
(GECORO), de hogere administraties en uiteindelijk de bevolking.

Voor de bevolking wordt er een infoavond georganiseerd op
dinsdag 23 november om 20 uur in de Torenzaal, Torenstraat 1. Tijdens die infoavond geeft het studiebureau toelichting. Er is ook uitgebreid ruimte voor vragen.
Bezwaren of opmerkingen kunnen schriftelijk overgemaakt worden
aan de GECORO p/a Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, uiterlijk
tegen 29 december.
Bezwaarschriften gericht aan de GECORO kunnen ook afgegeven
worden op de afdeling stedenbouw, Groentemarkt 1, ten laatste
op 29 december vóór het sluiten van de kantoren.


Ruimtelijk structuurplan in Lokeren
Op 6 september werd door de gemeenteraad van Lokeren het
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STAD LOKEREN LAAT WETEN

Apotheose van de feestelijkheden is het grote Sloeberfeest
op zaterdag 27 november in Jeugdcentrum Bergendries.
Sloeber voorziet zowel activiteiten voor de kinderen als voor
de ouders en andere geïnteresseerden.
Knutsel –en kookactiviteit
Voor de kinderen zijn er de traditionele knutselwerkjes. Er worden daarnaast hapjes gemaakt die tijdens de receptie worden
uitgedeeld. Maar ook de ouders knutselen. Zij leren hoe ze
mooi speelgoed kunnen maken met kosteloos materiaal.
Verhaal
Voor de kinderen worden er sprookjes voorgelezen. De
ouders krijgen ‘Het verhaal van Pluim’ te horen, een project
over ‘samen opvoeden’. Daarnaast kunnen ze kijken in het
succesboekenhoekje waar verschillende boeken en folders
liggen over het opvoeden van kinderen.
Speelstraat
Er zijn voor de kinderen verschillende speeltuigen. De ouders
krijgen een lezing over educatief speelgoed.
Rondleiding
Ouders en kinderen krijgen een rondleiding. De video over de
werking van de speel-o-theek wordt geprojecteerd.
Receptie
De kinderen delen de hapjes uit die ze tijdens de kookactiviteit hebben gemaakt. De moeders van moedergroep Babbelut houden de cafetaria open.
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SLOEBERFEEST

