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Van het bestuur 
 
Met de voorjaarstemperaturen van de afgelopen dagen, doet de ‘krokusvakantie’ zijn naam eer aan. Wat 
heerlijk om extra te mogen genieten van de prachtige schepping. 

Bestuurlijk zijn er deze keer niet heel veel zaken te melden, dat is op zich prettig, een teken dat we stabiel 
voortgaan, relatieve rust. De afgelopen periode heeft wel weer in het teken gestaan van sollicitatie-
gesprekken plannen en voeren met als resultaat dat we juf Arianne van Ojen mogen verwelkomen in maart. 
We willen juf Jeanette ook vanaf deze plaats hartelijk danken voor het inspringen na het afscheid van juf 
Hanneke. 

De komende periode gaan we als bestuur aan de slag met de veranderingen rondom de kinderen met een 
VVE-indicatie. Vanaf 1 januari 2020 wordt het aantal uur per week voor deze kinderen verder uitgebreid. 

We wensen u een prettige vakantie toe!  

Namens het bestuur,  

Paul Hoogers, voorzitter  

 

Actueel (thema’s, stagiaires, materialen etc.)  
 
Voor ons gevoel is het nieuwe jaar nog maar net begonnen, maar inmiddels zijn we alweer bezig met het 
2e thema.  

Net na de kerstvakantie zijn we gestart met een rustweek om zo de peuters even de tijd te geven om weer  
te wennen. Daarnaast was het een goede gelegenheid om de ‘huisregels’ weer eens te oefenen. 

We startten met het thema ‘eten en drinken’. Een heerlijk thema dat erg herkenbaar is voor peuters. Naast 
het oefenen van vaardigheden als prikken, knippen, verven en plakken leerden we veel woordjes. We 
hebben de boekjes ‘Aan tafel met Zaza’ en ‘Rupsje Nooitgenoeg’ uitgebreid gelezen en besproken. 
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Wat was het ook een avontuur om naar de Jumbo te gaan en dat nog in de sneeuw ook!  

We hebben het thema afgesloten met het bakken en eten van pannenkoeken. Een feest op zich! 

Uit de bijbel vertelden we de verhalen ‘Jezus roept Zijn discipelen’, ‘Bruiloft te Kana’ en ‘Jezus en de 
storm’.  

Deze week zijn we begonnen met het thema ‘Lente’. Buiten begint de zon weer te schijnen en zien we al 
diverse bloemen groeien. Dit keer leggen we de nadruk op dieren en hun jongen. De peuters genieten van de 
‘knuffelwei’ in het lokaal! We leren liedjes en woorden die hierbij passen en we lezen het boekje ‘Dottie’s 
eieren’. 

Uit de bijbel zijn de verhalen ‘De verloren zoon’, ‘Wonderbare visvangst’ en ‘Bartimeüs’ aan de beurt.  

Inmiddels heeft u vast kennis gemaakt met onze nieuwe stagiaire Coby Klok. Op het prikbord in de hal stelt 
ze zich aan u voor. Coby helpt ons op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. 

Fijne vakantie en hartelijke groet van de leidsters: Ada, Anneke, Arianne, Lia, Margriet, Marian en Marijne 

 
Wisseling kinderen 
 
Tot ziens! 
Na de voorjaarsvakantie hopen Judah de Man, Tess Davelaar, Sven Oussoren en Bas Mijts naar de 
basisschool te gaan. Een fijne tijd op de basisschool! 

 
Welkom! 
Na de vakantie hopen de volgende peuters bij ons te starten: Sebas Lindhout, Bente Lindhout, Thérèse 
Rademaker en Evie van Laar. In de maand maart komt ook Manuel Abedini Shizari weer bij ons naar de 
peuterspeelzaal. 

Van harte welkom en een hele fijne tijd bij ons op de peuterspeelzaal! 
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Op 28 januari 2019 ontvingen Jaap en Ellen van Dam een dochter: Norah. Norah is 
het zusje van Mathijn en Sef. 

Op 30 januari 2019 ontvingen Jan en Marieke Veenendaal een dochter: Laura. 
Laura is het zusje van Julia. 

Van harte gefeliciteerd met de geboortes van deze meisjes en Gods zegen 
toegewenst voor de opvoeding. 

 

 
Huisregels  
 
’s Morgens kunnen de kinderen tussen 8.30 en 8.45 uur gebracht en tussen 11.00 en 11.15 uur gehaald 
worden. ’s Middags kunnen de kinderen tussen 13.00 en 13.15 uur gebracht en tussen 15.15 en 15.30 uur 
gehaald worden. Wilt u zich zoveel mogelijk aan deze tijden houden? 

Graag de beker of het pakje drinken van uw kind voorzien van een naam! Soms zijn er kinderen met erg 
volle bekers of pakjes drinken. Dit blijkt niet altijd even handig te zijn in verband met knoeien. Wilt u 
hiermee rekening houden?! 

Als papa, mama, opa of oma jarig is, kunt u dit het beste even doorgeven aan de juf, zodat er een kleurplaat 
gemaakt kan worden! 

Wilt u, als uw kindje gaat trakteren even met de leidsters overleggen of er wellicht kinderen in de groep 
zitten die een allergie hebben of iets niet mogen hebben?! Ook willen we u vragen er rekening mee te 
houden dat het nog peuters zijn en dus de traktaties niet groot hoeven te zijn, ze zijn vaak met iets kleins al 
heel tevreden! 

Hebt u thuis wellicht nog overtollige onderbroekjes, rokken of maillots liggen, u kunt ons er een groot 
plezier mee doen. Het gebeurt zo af en toe wel eens dat het mis gaat en dan is het prettig om wat 
reservekleding te hebben. Heeft uw kind van onze kleding gebruik gemaakt, wilt u dit dan weer (schoon) 
teruggeven. Alvast bedankt! 

Uit de protocollen zieke kinderen hebben we voor u de volgende aandachtspunten: 

In verband met besmetting kunt u uw peuter beter thuis houden als:  

• uw peuter net de waterpokken heeft en de blaasjes zijn nog niet ingedroogd 
• uw peuter diarree heeft 
• uw kind koorts heeft (ook al heeft uw peuter veel zin om naar De Ark te komen, de leidsters zien 

halverwege het dagdeel de peuter steeds zieker worden ...). 

Voor de leidsters is het niet leuk om een kind die al op de peuterspeelzaal is, terug te moeten sturen. Bij 
twijfel kunt u beter even naar De Ark bellen en overleggen of het verstandig is om uw peuter wel of niet te 
brengen. 

 

Telefoonnummer De Ark: 06 312 60 511 


