Van het bestuur

De tijd tussen deze en de vorige nieuwsbrief is kort. Er is dan ook niet veel nieuws te melden van de
bestuurstafel. We zullen de komende periode gebruiken om, net als elk jaar, met de gemeente om tafel te
gaan rondom de subsidieaanvraag.
De komende periode zullen de leidsters hun EHBO-kennis weer laten bijscholen, wellicht dat we er een
studiemiddag voor moeten inrichten, maar dat verneemt u, indien van toepassing, tijdig van ons.
We mogen toeleven naar de opstanding van de Here Jezus, een geweldig feest. Een gebeurtenis die de
geschiedenis van de wereld voor mij persoonlijk ingaat als de belangrijkste gebeurtenis, de dood werd
overwonnen door het offer van de Here aan het kruis!
Ik wens u, namens het bestuur, een hele goede vakantie toe.
Paul Hoogers, voorzitter

Actueel (thema’s, materialen etc.)

Bijna vakantie! Heerlijk om even te ontspannen met het zonnetje dat zich steeds vaker en langer laat zien.
Op het moment dat ik dit stukje schrijf doet de peuterfotograaf op De Ark zijn best om alle peuters leuk op
de foto te krijgen. We zijn benieuwd naar het eindresultaat!
Het thema Lente is inmiddels afgerond. Het spreekt altijd erg aan; de jonge dieren met hun moeders. Het
boekje ‘Dotties eieren’ werd interactief voorgelezen. Leuk om te zien dat de verhaallijn van zo’n boekje
steeds duidelijker en herkenbaarder wordt voor de peuters. De peuters hebben veel woorden geleerd maar
ook geplakt, gekleid, geknipt en geprikt.
Uit de Bijbel hebben we de verhalen van ‘De verloren zoon’ verteld en ‘De wonderbare visvangst’.
Tijdens de rustweek startten we met het verhaal over ‘Bartimeüs’.
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Op dit moment zijn we halverwege het thema ‘Jij en ik’. Ook dit thema is voor de peuters erg herkenbaar.
We oefenen de lichaamsdelen, maken geluiden met onze mond en bekijken onszelf in de spiegel. Veel
peuters hebben foto’s meegenomen van gezin en familie. Wat zijn ze trots om deze te laten zien! Na de
vakantie hopen we nog een week verder te gaan met dit thema. Nu we in de lijdensweken zijn, vertellen we
de peuters de verhalen uit de Bijbel die te maken hebben met Pasen. Soms is dit best moeilijk en wat is het
dan ook fijn als u thuis nog wat dingen uit kunt leggen. Weet u dat u in de hal op het prikbord kunt zien
welk verhaal we aan het vertellen zijn?
De peuters van de donderdaggroepen hebben kennisgemaakt met juf Verie. Zij komt stage lopen op De Ark.
Op het prikbord in de hal en verderop in deze nieuwsbrief stelt ze zich aan u voor.

Wist u al dat er op de facebookpagina van De Ark regelmatig foto’s worden geplaatst die betrekking hebben
op het thema? Wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven kan het zijn dat u uw kind daar terug ziet!
Tot slot nog een verzoekje: heeft u vragen of opmerkingen over de plaatsing van uw peuter, stuurt u dan een
mail naar info@pszdeark.nl
Een hele fijne vakantie toegewenst namens alle leidsters!
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Wisseling kinderen

Tot ziens!

De afgelopen tijd zijn de volgende peuters naar de basisschool gegaan: Levi van Hell, Liv Vermaas, Bram
Imminkhuizen, Benjamin van Ojen en Roxanne Bos. Een fijne tijd op de basisschool!
Ook Jahangir Valiyev heeft de peuterspeelzaal verlaten.
Welkom!

En er zijn ook weer nieuwe peuters gestart de afgelopen periode: Joas Landwaart, Ruben Imminkhuizen,
Julia Ploeg en Ties Donselaar. Na de vakantie hoopt Valentijn van Loenhout te starten. Van harte welkom
en een hele fijne tijd bij ons op de peuterspeelzaal!

Geboren

Op 16 maart 2019 ontvingen Wout en Frannie van Wijngaarden een zoon: Aron. Aron is het broertje van
Boaz en Mirthe.
Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon en broertje en Gods zegen toegewenst bij de
opvoeding!

Stagiaires

De afgelopen periode zijn Coby Klok en Verie den Boer bij ons gestart als stagiaire. Ze stellen zich kort aan
u voor.

Hallo allemaal, ik ben Coby Klok. Ik ben 19 jaar en woon in
Scherpenzeel. Ik ben bezig met mijn opleiding Gespecialiseerd
Pedagogisch Medewerker niveau 4 op het Hoornbeeck College in
Amersfoort. Voor deze opleiding loop ik momenteel stage op De Ark. Ik
ben elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag aanwezig. Dit hoop ik
nog te doen tot en met 28 juni 2019. Ik kom regelmatig in Woudenberg,
dus wie weet heb je me al eens gezien!
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Hallo allemaal, mijn naam is Verie den Boer, 28 jaar en kom uit
Woudenberg. Ik hoop vanaf april jl. tot juni 2020 stage te lopen bij
peuterspeelzaal De Ark op de donderdag en één keer in de maand op
de woensdagmiddag. Ik ben de opleiding Pedagogische Medewerker
Kinderopvang begonnen bij het LOI, een thuisstudie. Ik vind het
heerlijk om creatief bezig te zijn, vooral haken en schilderen vind ik
super leuk om te doen. Ik heb een eigen weblog Vestywo waar ik mijn
creaties op deel met anderen. Met kinderen omgaan vind ik interessant
en ik hoop dan ook met deze stage nog meer te kunnen groeien in het
omgaan met kinderen en hun ontwikkeling. Spreek me gerust aan als u
vragen heeft en/of voor de gezelligheid! Ik hoop op een fijne tijd
samen met u kind(eren) en met u als ouder/verzorger.

Vakanties

Meivakantie

19 april - 3 mei 2019

Hemelvaart

donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019

Pinksteren

maandag 10 juni

Zomervakantie

22 juli - 30 augustus 2019

Telefoonnummer De Ark: 06 312 60 511
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