Van het bestuur

Beste ouders / verzorgers,
We gaan alweer richting het einde van 2020, een nu al veelbewogen jaar door de Corona pandemie.
Zoals in de vorige nieuwsbrief te lezen was, was er nog behoefte aan uitbreiding van het team. We
zijn dan ook heel blij met de aanstelling van Bettina Kisjes! Zij hoopt per 1 januari 2021 ons team
te gaan versterken. Bettina is geen onbekende bij de Ark, dit hoopt haar derde periode bij de Ark te
worden.
De VVE-training die onze leidsters volgen vordert gestaag. Dit is een extra uitdaging doordat
iedereen te maken heeft met de Corona maatregelen.
Wellicht zult u ook meegekregen hebben dat er moet worden bezuinigd door de gemeente
Woudenberg We hopen dat dit geen vervelende gevolgen zal hebben voor de subsidie die wij
ontvangen van de gemeente.
Het ziet er helaas naar uit dat we nog wel een tijdje rekening moeten houden met de adviezen van
het RIVM en de GGD. Wij hebben dan ook besloten om geen open ochtend in januari te
organiseren. Daarnaast zal ook de ouderavond die we normaal gesproken in het voorjaar houden
helaas niet door kunnen gaan.
Ondanks alles, hoop ik dat we zeker in deze periode, ons vertrouwen mogen stellen op God. Juist in
deze donkere tijd gedenken en vieren wij de komst van Zijn Zoon, de Zaligmaker!
Graag wens ik u alle goeds voor de komende periode en we
hopen dat iedereen gezond mag blijven.
Hartelijke groet namens het bestuur,
Anton Stuurman
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Actueel (thema’s, stagiaires)

Na de herfstvakantie zijn we begonnen met het thema eten en drinken. We hebben geleerd wat je op
je boterham kunt doen. Geoefend met knippen, plakken, verven en prikken. Ook werd het boekje
rupsje nooit genoeg voorgelezen. Wat vonden de peuters dat een mooi boek. We hebben dit thema
afgesloten met een pannenkoeken feest. Wat hebben we gesmuld!
Daarna was al snel de Sint in aantocht. De peuters hebben
genoten van de cadeautjes inpakken en het verkleden als Piet.
Vooral het plakband afscheuren was een favoriete bezigheid van
de peuters.
We konden dit jaar helaas geen uitgebreid sinterklaasfeest
houden met alle ouders erbij. Gelukkig heeft dat de pret niet
mogen drukken. De leidsters hadden een filmpje gemaakt die de
kinderen op de peuterspeelzaal hebben gekeken. In het filmpje
zagen de peuters dat er in de avond twee echte pieten op bezoek
waren bij de peuterspeelzaal. Zij hadden cadeautjes
achtergelaten voor de peuters. Zo was piet toch nog een beetje
bij ons en kregen alle peuters een prachtig cadeautje.
Uit de bijbel vertelde we over Zacharias, dat Johannes zou komen en ook over Maria die bezoek
kreeg van de engel Gabriël.
Met het thema Kerst hebben we een begin kunnen maken. Alles was heel gezellig gemaakt. De
peuters vonden het heel mooi en genoten van het zingen van de kerstliedjes. En toen kwam opeens
het bericht dat we onze deuren helaas weer moesten sluiten. Dat vinden wij als leidsters enorm
jammer. We hopen elkaar snel weer te zien!
We willen jullie ondanks alles hele fijne en gezegende kerstdagen toewensen, maar bovenal een
voorspoedig en gezond nieuwjaar.

Hartelijke groet van alle leidsters.
Wisseling kinderen
Tot ziens!

Eind november heeft Floris van Iwaarden afscheid genomen van de peuterspeelzaal. Levi de Pater
was afgelopen week voor het laatst.
Na de kerstvakantie hoopt Tim Hazeleger naar de basisschool te gaan wij wensen hem een fijne tijd
op de basisschool.
Welkom!

Begin november is Febe Messemaker gestart op de peuterspeelzaal. In december zijn Roos van der
Jagt en Seth Klaassen gestart. Na de kerstvakantie hoopt Nathan Staal naar de peuterspeelzaal te
komen.
Van harte welkom en een hele fijne tijd bij ons op de peuterspeelzaal!
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Geboren

Afgelopen week is Elias Adrianus (roepnaam: Ezra) Landwaart geboren.
Ezra is het broertje van Joas en Thomas.
Wij willen de familie Landwaart van harte feliciteren met Ezra en wensen
hen Gods zegen toe bij de opvoeding!

Voor de agenda
Kerstvakantie

De kerstvakantie is van maandag 21 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021.
In verband met de Covid-19 maatregelen is de peuterspeelzaal voorlopig gesloten tot 19 januari
2021.
Open ochtend en ouderavond

Helaas kunnen wij, in verband met Covid-19, begin volgend jaar geen open ochtend en ouderavond
organiseren.
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