Van het bestuur

Beste ouders/verzorgers van De Ark,
Ruim 25 jaar geleden heeft mijn zusje op driejarige leeftijd De Ark officieel geopend met het
doorknippen van een lintje. Onlangs heb ik de foto’s eens opgezocht in het fotoalbum bij mijn
ouders en zag de blijdschap op gezichten van leidsters, ouders en kinderen. Mijn zusje mocht De
Ark openen omdat zij de eerste peuter was die door mijn ouders werd aangemeld. Een mooi
moment voor Woudenberg omdat De Ark de eerste christelijke peuterspeelzaal was in ons dorp die
haar deuren opende.
Ik moest terugdenken aan bovenstaand moment toen ik vorige week mijn zoontje van drie jaar weer
na een aantal weken sluiting van De Ark mocht brengen. Wat zag ik een blijde gezichten bij ouders
en kinderen. En bij ontvangst zag je de dankbaarheid van leidsters dat ze de peuters weer mochten
ontvangen. Het leek wel weer een opening net als ruim 25 jaar geleden. Juist in deze tijd mogen we
extra dankbaar zijn dat we naast de christelijke opvoeding thuis een plek mogen hebben waar onze
peuters naar toe kunnen gaan en waar ze zich mogen ontwikkelen.
Een tijdje geleden is mij gevraagd of ik de functie als voorzitter op me zou willen nemen. Ik hoefde
daar niet lang over na te denken. Ik vind het mooi om te zien dat De Ark nog steeds in ons dorp
zo’n grote rol speelt en dat er leidsters zijn die vanaf de oprichting van De Ark zich nog steeds
inzetten. Ook zie ik een gemotiveerd team met leidsters die vol passie en vanuit de christelijke
identiteit de peuters het christelijk geloof mogen meegeven. Tegelijkertijd zijn het niet de leidsters
die het geloof zaaien. Het is de Heere die het werk zal doen. Psalm 138:8 beschrijft dit heel
krachtig: “Hij laat niet los wat Zijn Hand begon”. Laten we de peuters al vroegtijdig deze
boodschap meegeven en wat zou het mooi zijn als we over 25 jaar kunnen schrijven dat De Ark nog
steeds een plek is waar peuters vanuit het christelijke karakter zich mogen ontwikkelen.
Groeten ook namens het bestuur,
Petra de Voogd, voorzitter De Ark
Actueel (thema’s)

Wat was het lang geleden dat we alle peuters gezien hadden. Inmiddels zijn we blij dat we al weer
twee weken open mochten. Wat is het toch fijn om alle kinderen weer te zien na zo’n lange tijd.
Wat hebben we jullie gemist!
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Inmiddels zijn we begonnen met het thema Kleding. We leren in welke volgorde we ons aankleden.
Dit doen we in de kring na. Ook hangt er allemaal kleding in het lokaal. De kinderen mogen
zichzelf verkleden. Ook de pop kan in bad. En vervolgens weer worden aangekleed. De kinderen
gaan regelmatig zelf ook in bad. En dan staat er een andere peuter bij om het kind in bad te doen.
Zo leuk om te zien! De ene peuter stelt de andere peuter dan gerust, dat het haren wassen zo voorbij
is. En sust wat. Of staat voor het badje en zegt heel gebiedend: nu is het klaar. Je moet uit bad. Je
bent schoon nu. Als leidsters is dit prachtig om van een afstand te zien.
Het Bijbelverhaal gaat deze keer over de bruiloft te Kana. Daarin horen we dat de Heere Jezus zijn
eerste wonder verricht. Hij maakt van water wijn. Wat een wonder. En zo kan het feest toch nog
doorgaan. En zijn alle mensen verwonderd en blij.

Even voorstellen
juf Bettina Kisjes

Sinds begin januari werk ik officieel (weer) op peuterspeelzaal
De Ark! En dat op de dinsdag- en donderdagmiddag.
Graag wil ik mezelf kort aan jullie voorstellen:
Mijn naam is Bettina Kisjes, woon met veel plezier sinds
3 maanden aan de J.F. Kennedylaan, samen met Friese Stabij
Floris.
Ik ben moeder van 2 volwassen kinderen, met aanhang, die ook
in Woudenberg wonen.
Al eerder heb ik ruim 12 jaar op ‘de Ark’ gewerkt en rond
2011 heb ik bijna een jaar ingevallen toen de peuterspeelzaal
een tijdelijke locatie op de Kersentuin had.
Na jaren van intensieve mantelzorg dus weer terug op het oude honk, en met veel plezier!
Naast mijn werk wandel ik graag met Floris, ben ik thuis altijd wel met iets bezig: kleding maken,
tuinieren, bloemschikken en het lezen van een fijn tijdschrift.
Ik hoop op een fijne tijd op De Ark, samen met de peuters, collega’s en bestuur en ik hoop
binnenkort op een leuke kennismaking en een fijn contact met jullie.
Hartelijke groet,
Bettina Kisjes
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stagiaire Elise Schneider

Hallo allemaal!
Ik ben Elise Schneider, 17 jaar oud en woon in Woudenberg. De
komende 10 weken loop ik stage bij De Ark. Ondertussen loop ik
er al een weekje, en ik heb het nu al enorm naar mijn zin!
Ik doe de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker. Het
omgaan met kinderen vind ik erg leuk. Het leukste van alles vind
ik om te zien hoe de kinderen vooruitgang boeken. Je ziet de
verschillen van alle kinderen en iedereen ontwikkelt zich weer
anders. Ik hoop dat ik een hele leuke en vooral leerzame tijd
tegemoet mag gaan. Jullie zullen me vast wel een keer zien
rondlopen.

Wisseling kinderen
Tot ziens!

De afgelopen tijd hebben een aantal peuters de peuterspeelzaal verlaten: Dave van Meeuwen, Jenthe
van der Graaf, Rosa Boot, Noortje van Eckeveld, Lotte van den Ende, Davi Kooiman, Julia Ploeg,
Julian Straub, Rick Verkerk en Ruben van Woudenberg.
Allemaal een fijne tijd op de basisschool gewenst!
Welkom!

In februari zijn de volgende peuters bij ons gestart: Lieke Izaks, Estifanos Mebrahtu, Dean Otlaiby,
Manisa Fantaziya, Karlijn Huizinga, David de Kok en Ruftalem Kesete.
Per maart hopen de volgende peuters bij ons te starten: Allard van Burg, Juda Molenaar en Amir
Yaacoubi.
Van harte welkom en een hele fijne tijd bij ons op de peuterspeelzaal!
Geboren

Op 30 december 2020 is Bram Uitbeijerse geboren. Bram is het
broertje van Emma en Teun en zoon van Arian & Marijne.
Op 12 januari 2021 is geboren: Rosalie Daniëlle Elisabeth (Rhodé),
dochter van Wim & Nelleke van den Dool. Zusje van Joëlle, Laurens,
Lisa, Charlotte en Ruben.
Op 11 februari 2021 werden Henry & Irene Molenaar trotse ouders
van hun zoon Gideon Roelof. Gideon is het broertje van Eva en Juda.
Van harte gefeliciteerd met het nieuwe leven en Gods zegen
toegewenst bij de opvoeding!
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Voor de agenda
Vakantie

De voorjaarsvakantie is van 22 februari tot en met 26 februari 2021.
Huisregels

’s Morgens kunnen de kinderen tussen 8.00 en 8.30 uur gebracht en tussen 11.30 en 12.00 uur
gehaald worden. ’s Middags kunnen de kinderen tussen 12.30 en 13.00 uur gebracht en tussen 16.00
en 16.30 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 ...)

Rondom het coronavirus is er weer een nieuwe versie van de beslisboom Met deze beslisboom kunt
u bepalen of uw zoon/dochter wel of niet naar De Ark mag.
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
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