Welzijnsnota
verzet tegen
lJarticuliere
euterspeelzalen
(Van onze correspondente )
IJSSELSTEIN - •.Het on·
derwijs is het instrument bij
.uitstek c1at de maatschappelijke ongelijkheid in stand
houdt". zeggen de schrijvers
van de IJ sselsteinse welzijns·
nota. Want de wijze waarop
het huidige onderwijs functio·
neert steekt schril at tegen de
doelstelling c1at het de kinderen uit achterstandsituaties
meer mogelijkheden moot bie·
den en de ongelijke verde·
ling in de samenleving ver·
mindert. De opbQU van het
onderwijs is nag ~ zoda·
nig c1at het de grote versehll·
len in m acht. status en inko·
m en juist benadrukt. want het
is nog steeds een nauwkeurige
atspiegeling van de maatschappelijke verhoudingen.
Ondanks aUerlel inspannIngen
van de afgelopen Jaren is er weirug veranderd en eell gcisolcerdc
aanpak van de ollderwijsachter.
stand zlet de commlssic als weiDig
doeltreffend. Daa rom ook pleit
men voor geintegrecrd basisonderwiJs VOOl Idndercn van 4 tot 12
jaar en meer aandacht VODr de
jeugd In achlerslandsllualles.
waarblJ de Duders mooten worden
betrokken en bet onderwljzeud
penoncel deskundige ondersteuniJlg moot hebben. Bovendlcn zn l

het onderwljs olet beperkt kunnen
blljven tot de eersle levensfase:
"Iedereen moot voortdure.nd kUn.

nen bljleren. vlndt de welzljnscommisslc.
Als prlorltelten zlet men daar·
om: peuterspeelzalen, kleuterscbo-

len en basl&scholen en de opvoe·
ding en vonnlng van jong..,olwassenen. Het voortgezet onderwljs is
geen prioriteit omdat de eoromis·
sie meeDt dat ondenneer Nieuwegein door de zoor sterke groei
meer reebt heeft op scholen voor

Kindermiddag
in .buurthuis
Hildo Kropstraat
N I E UWEGEIN - Zaterdagmtd·
dag 11 i unt wordt er in het bUUTt·
huis aan de H ildo K TopstTaat in
Nieuwegein VOOT kinderen van
drie tot zes j aar een speciaal programma georganiseerd.

Vanaf twee uur wordt er een
filmpj e vertoond en met de kinderen zal een spel en dansjes worden gedaan. Jojo verzorgt een
poppekast, terwijl de klnderen
van het Buurthuis-bal1et hun kunnen zullen laten zien.
De kosten voor deze middag bedragen 75 cent.

(ADVERTE NTIE)

voortgeoot onderwijs: ,.Regionale
voorzieolngen zijn claar nuttlg en
rechtvaardlg. Een goode verkeer..
veillge bereikbaarheld voar IJSlel·
stelnse leerllngen is uiteraard zeer
gewenst.

CONTACTEN
Goede peuterspeeIzaleo, ldeuter·

oommissie san vanaf bet begin zo
te bouwen dat peuters en kleuters
er veillg kunnen spelen en dat

buurtbewoners zeIr de speelplaat-

sen mee kunnen inrlchten. Verder

moet elke andere wijk eveneens
over voldoeooe speelm ogelljkheden beschikken.

DE KLEINTJES WORDEN be·
zig gehouden in peuterspeetzaal
Ons Centrum. In de wel.ii/!&

nota WOHlt verzet. aangetekend
tegen het door de bewoners

zell organiseren van
creches.

enb~seholen
sehtomdat
de CODlDll~e
________============~==================================~________-=======-=================o=J
uiterst
belangrljk.
daar de ~~==================
I'

grondslag wordt gelegd voor de
verdere ontwikkeling
het
kind. Die grondslag moot
ook
zo goed mogelijk zljn en
moeten reeds op zaer jbnge
tijd de gelegenbeid krijgen mee
doen aan vormende aotjvileiten.

De opvoeding en ~::~fk
jong·volwassenen j:; b
dat bet mogel ij ~en
partlicipatie, hetgeen het In.:Mvidl,e· 1
Ie welzijn bevordert. Bovelldien Is
de behoefte aan-meer soclale eon·
tacten tussen volwassenen In IJsselsteln duidelijk aa"wezig.

BEREIKBAAR
Wat de peuterspee10alen betreft

is de welzijnscommissie van

m~

ning <!at het voor alle ouders mak·
kehjk bereikbaar moet zijn en

daarom met meer mag kosten dan

ongeveer f 2.50 per halve dag
dagdeel. Wat dan Ie kort is ,moet
de gemeente bijpassen. Voor f 2,50
is gekozen om iedereen de kons t.e
geven zijn kleuters erheen te stu-

reno

VOOIHl T<:RETDING
In de diverse wijken van IJssel·

stein zijn oTie

a vier

zalen noodzakelljk. De
verret zich fel tesren het
van een Rantal particuliere
Jen en noemt het

dSlt ..over de roggen
ters heen als het ware e(,mlme'rele l
wo rdt bed rev en ~ E r
minste controle op. zodat het

duideliik is of er verantwoord

d e peuters wordt om,geSprOt11Zen:

.,De

~meente

moot di t verbieden

tenzii d aze ~t')~lzalen nnn een

tal eisen voldoen.
Het peuterwerk is voor de
missie uitennatp belamrrlik
het wplziin van de OButers.

ve dat ouc'lp.1"S h1ln ~!~:e~;~~ta~~1
nRar
toP !:turen om ~
met
lPef.tjid;~:;~::~~~~.o~~~'
''n':,
)pn hpt popn pooPflp
de klp.utpT c: ~hoor. YPde
7'()1J(lan neutel"~neP l za.l(>n

t.p.l"!i:('h01Pl1 moatO" ",,,,,AnW',,"on
wat (1a apm f!>Pl, te ct 4fmt tp. b pvolr~"· 1
Tp.n. D it. how H; lpv.on~ In
vPP1.Rt vr jiwilliv.p }pi('tin a VAn
t.pr~T'lp.pl ZI'41.on TPcrp1m stic{ bel,e'f"~ 1

wornPn door
nOMt'lO'09'Pl1 . AT"t!:en PI1 " ". . t •
nelii k~ WArkar~. Ook de

r',.',·1

VAn d" neu f:PN' rn OP.t:en 'mn~'.~ I
rna.pnl"R,tpn. rn ~on.kpn en mpph'. l
t:1i~an in h ,...t. ho1.o;r1 van de
zaal van hun peuters.

VEILIG
Willen aile peuters daadwerkelijk gelijke ksnsen krijgen. dan IS
de mate van aanslulUng op de
kleuterseholen en de activltelt
de dienstverleners van het

Uwofflcli!le
Volvo-dealer

nieuwe wljk Acbterveld beveelt de

ste belang. Het is tevens van
nut om de speelzalen per
over IJsselstein verspreiden,
dat ze voor alie peuters .t.arneJij.k I
dieht In de buurt zijn. Voor

