Beste ouder(s)/verzorger(s),
Dankbaarheid zit in kleine dingen, dat is wel iets waar iedereen in het
afgelopen jaar misschien nog extra bewust van is geworden. Dankbaar
voor gezondheid, geloof, het gezin, een plek waar peuters naar toe
kunnen gaan om te ontwikkelen en zo kan ik nog wel even doorgaan.
We leven in de tijd tussen Pasen en Hemelvaart waarin we dankbaar
mogen zijn voor wat Jezus voor ons heeft gedaan. En we mogen weten
dat Hij leeft! Er is een kinderlied wat bij mij veel in huis te horen is ‘Hij
is opgestaan, Hij is opgestaan, Hij leeft, Hij leeft!’ Laten we met elkaar
in dankbaarheid daaruit leven en onze peuters hier ook over vertellen.
Als bestuur zijn we dankbaar dat we in de afgelopen periode van de GGD bij een nader
kwaliteitsonderzoek voldoen aan de eisen uit de Wet Kinderopvang die tijdens het onderzoek zijn
onderzocht. Dat geeft de leidsters en het bestuur alle reden tot dankbaarheid. De Ark is volop in
ontwikkeling en het is mooi als dit ook wordt gezien en we kunnen blijven werken aan de
kwaliteitseisen. Het volledige inspectierapport is op onze website te vinden.
Daarnaast zijn we dankbaar voor alle ouders. We hebben namelijk in het afgelopen jaar geen
klachten ontvangen van de ouders via de Geschillencommissie en daarmee kon het klachtenverslag
van 2020 positief worden afgesloten. Het klachtenverslag van 2020 staat net als het GGD
inspectierapport op de website onder documenten gepubliceerd.
Kortom, misschien wel 10.000 redenen om dankbaar voor te zijn. Laten we de komende tijd daar
eens extra bewust van zijn.
Namens het bestuur,
Petra de Voogd, voorzitter De Ark

Klachten kunnen we helaas niet altijd voorkomen. Uiteraard doen het bestuur en de leidsters van De
Ark er alles aan om klachten te voorkomen door een open en direct contact tussen ouders en de
leidsters te hebben. De christelijke normen en waarden en principes komen hierin tot uiting in de
communicatie met de peuters en ouder(s) op De Ark. We willen dan ook graag in verbinding staan
met elkaar en klachten die ouder(s) hebben allereerst onderling bespreken.

Wanneer het hier niet samen tot een oplossing komt, kan een geschil worden voorgelegd aan de
Geschillencommissie Kinderopvang of Peuterspeelzalen. We hopen dat het nooit zover zal komen,
maar deze mogelijkheid bestaat wel. In het jaar 2020 zijn geen klachten ontvangen via de
Geschillencommissie. Op onze website staat de procedure beschreven in het klachtenverslag.

Wat is het toch fijn om alle kinderen weer te mogen ontvangen, en het is gezellig zoals vanouds!
We hebben inmiddels het thema Lente afgerond.
En wat was het leuk dat er twee kinderen zelfs kuikentjes hebben meegenomen. De kinderen
vonden het erg leuk om ze te bekijken en te aaien. Dit gaf veel gespreksstof. Ook het groeien van de
planten vonden de kinderen erg bijzonder. Dat je een bolletje of zaadje in de grond stopt en dat er
dan een plant uit komt.
Inmiddels zijn we gestart met het thema Ik en jij. De peuters kunnen zichzelf mooi maken. De
spiegels worden veel gebruikt. Ook maken de kinderen elkaar mooi. Er is een doktershoekje
aanwezig. Hier leren de kinderen elkaar helpen en verzorgen. In de kring hebben we geluisterd met
onze oren. Is het geluid hard of zacht? Dit konden we heel goed horen met onze oren. Ook konden
we zien dat als we een bal op de grond lieten stuiteren we een geluid horen. Een van de kinderen
bedacht dat als we de bal eerst omhoog gooiden het geluid dan harder zou zijn.
Het Bijbelverhaal ging deze weken over de ongelovige Thomas. Thomas die eerst niet geloofde dat
de Heere Jezus was opgestaan. Pas toen hij de Heere Jezus zelf had gezien en de wonden van de
Heere Jezus had gevoeld, geloofde Thomas echt dat de Heere Jezus was opgestaan.
De afgelopen week hebben de kinderen hard gewerkt aan een verrassing voor de mama’s. Dit mag
nog even verstopt worden tot het echt Moederdag is. Omdat dit in de vakantie valt, krijgen de
kinderen dit deze week mee naar huis.
We gaan nu een periode in van twee weken meivakantie. We willen iedereen een hele fijne vakantie
toewensen. En we hopen elkaar na de vakantie weer in gezondheid terug te zien.
Hartelijke groet van alle juffen!

De afgelopen tijd hebben een aantal peuters de peuterspeelzaal verlaten: Evi Dupuis, Valentijn van
Loenhout, Lucas Vos, Jefta Messemaker en Arian Kamawal. Allemaal een fijne tijd op de
basisschool gewenst!
Stagiaire Elise heeft afscheid genomen, haar stageperiode zit er weer op.

Ook zijn er weer nieuwe peuters bij ons gestart of ze starten na de meivakantie: Norah van Dam,
Ruben Awanis, Boaz Zijl, Joël de Vogel en Nick den Hartog.
Van harte welkom en een hele fijne tijd bij ons op de peuterspeelzaal!

Op 13 maart 2021 is Jasper Izaks geboren. Jasper is het broertje van
Lieke en zoon van Frederik & Diane. En kleinzoon van juf Margriet!
Bij Kesete Sium & Mebrahti Godefay is zoon Eden geboren. Eden is
het broertje van Ruftalem en Solyana.
Van harte gefeliciteerd met jullie zoons en Gods zegen toegewenst bij
de opvoeding!

De meivakantie is van 1 mei t/m 12 mei. Op 13 en 14 mei is de peuterspeelzaal ook gesloten
vanwege Hemelvaart.

Op maandag 17 mei en donderdag 20 mei komt de schoolfotograaf. Graag deze dag uw peuter
fleurige kleding aandoen!

Op maandag 24 mei is het 2e Pinksterdag, ook dan is de peuterspeelzaal gesloten.

