Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het is herfst! Een seizoen van gekleurde bladeren die langzaamaan hun prachtige kleuren verliezen,
verdorren en vervolgens wegwaaien door de zuchtende wind.
Soms doet een blaadje mij aan de peuters denken. Het blaadje is nog heel jong en speels en fris met
veel kleuren en hangt prachtig aan de boom. Alles om de peuters heen is nog zo mooi en
interessant. Ze nemen in die tijd ook alles in zich op. Maar hoe ouder ze worden hoe meer ze soms
ook weggeblazen worden door het zuchten van de wind en iedereen die wat van ze verwacht. Wij
als ouder(s)/verzorger(s) zijn als de boom uit Psalm 1:3 (hij zal zijn als een boom). Stevig, sterk,
stabiel en geworteld! Geworteld in God en takken die steeds hoger reiken om dichter bij Gods
aanwezigheid te zijn. We kunnen nog veel leren van de peuters en de bladeren. Kortom: vallen we
naar beneden of reiken we omhoog? Als je een kind van God bent, dan hoef je niet meer dat blaadje
te zijn. We zijn vergeven! En daardoor kunnen wij die boom zijn: geworteld in God. Stevig en
sterk. En reik met je takken omhoog!
Binnen het personeel van De Ark hebben we in de afgelopen tijd te maken gehad met (langdurige)
ziekte. Helaas kan juf Linda de Graaf haar werkzaamheden voorlopig niet oppakken. We wensen
haar van harte beterschap en bidden haar de rust van God toe. Dankbaar zijn we dat juf Karen de
Snoo haar vervanging op zich heeft genomen. Zij zal zich verderop in de nieuwsbrief aan u
voorstellen.
Geniet de komende tijd van de alle prachtige herfstkleuren in de natuur en denk bij het vallen van
de bladeren eens terug aan bovenstaande.
Petra de Voogd, voorzitter

Na de zomervakantie zijn we gestart met het thema Welkom. Hier leerden we spelenderwijs wat de
gewoontes zijn op de peuterspeelzaal. Dat je stoel op de oranje stip moet als we in de kring gaan.
Welke liedjes we zingen om in de kring te gaan of om op te ruimen.
Nadat we allemaal gewend zijn op de peuterspeelzaal zijn we gestart met het thema Verkeer. En
wat hebben we weer veel geleerd. Verschillende voertuigen kennen we. Ook hebben we leren
oversteken. Eerst kijken we naar links dan naar rechts en dan nog een keer naar links.

Wat was het ook leuk dat de motorclub een tour ging rijden en wij ze allemaal uit konden zwaaien.
Zo’n uitzwaaicomité hebben ze niet vaak bij de motorclub!
Na de herfstvakantie hopen we te starten met het thema Herfst.

24 september jl. was het voor de leidsters studiedag. We hebben die dag in de ochtend besteed aan
het leren ontdekken van Bitcare. Dit is een nieuw volgsysteem waar we mee hopen te gaan werken.
Dit gaat ons heel veel tijd besparen. Wij zijn heel erg enthousiast. Nu gaan we eerst even een poosje
oefenen, zodat als we het echt in gebruik gaan nemen, we goed weten hoe het werkt. U krijgt daar
nog nader bericht over.
‘s Middags hebben we besteed aan opruimen en schoonmaken. We zijn er nog niet, maar het begin
is gemaakt! Na het opruimen zijn we uit eten geweest met z’n allen. We hebben genoten van een
hele gezellige avond met ons als team. Al met al kijken we terug op een geslaagde studiedag.

Als peuterspeelzaal De Ark hebben we ons, net als de andere kinderopvanglocaties in Woudenberg,
verbonden aan Boekstart. Boekstart is een programma om het voorlezen te stimuleren. Niet alleen
door leidsters, maar zeker ook door ouders thuis.
Hoe meer woorden je hoort in je eerste vier levensjaren, hoe groter je woordenschat is op latere
leeftijd! En dit is ook iets wat je niet meer in kan halen als je op latere leeftijd wel in een talige
omgeving bent …
Boekstart wil ook stimuleren dat leren lezen leuk is, omdat je als baby en peuter hebt leren genieten
van boeken en voorgelezen worden … Het kunnen lezen is in onze maatschappij erg belangrijk.
U gaat de komende tijd meer over Boekstart horen en zien!
Graag wensen we iedereen een hele fijne herfstvakantie toe! Hartelijke groet van de leidsters

Hoi! Waarschijnlijk heb je mij al op De Ark gezien! Mijn naam is
Karen, vrouw van Paul, moeder van Eva (8), Hester (7) en Hannah (4)
én de schoondochter van juf Margriet. Ik ben gek op creatief bezig
zijn, fotografie en lezen.
Ik werk elke maandag- en vrijdagochtend, maar eventueel ook andere
dagdelen mocht dat nodig zijn. Ik heb jarenlang binnen de
kinderopvang in Amersfoort gewerkt. Toen de jongste werd geboren
heb ik besloten om te stoppen en lekker te ‘moederen’. Nu ook zij
naar school gaat en ik meer tijd heb, help ik graag op De Ark! Ik zie je
daar, of ergens anders in fijn Woudenberg!

Juda Molenaar is verhuisd en heeft de peuterspeelzaal verlaten.
Daan en Saar Stuurman en Ruben van de Dool mogen na de herfstvakantie naar de basisschool. Een
fijne tijd op de basisschool!

Na de zomervakantie zijn er nog meer nieuwe peuters gestart, te weten Sophie Driever, Veerle van
Bentum en Nick Agterberg. Na de herfstvakantie hopen Ella de Leeuw en Maureen Huizer bij ons
te starten. Van harte welkom allemaal en een hele fijne tijd bij ons op de peuterspeelzaal!

Op 20 september 2021 ontvingen Barry en Lida Richtersz een zoon:
Evan. Evan is het broertje van Noa, Sem en Tijn.
Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon en Gods
zegen toegewenst voor de opvoeding!

De herfstvakantie is van maandag 18 oktober tot en met vrijdag 22 oktober 2021.

Ook voor 2022 houden we het uurtarief aan wat door de belastingdienst zal worden vergoed. Dit is
€ 8,50 per opvanguur. In onderstaande tabel kunt u zien welk bedrag dit per maand voor u gaat
worden. Heeft u vragen, laat het ons gerust weten.
inkomen (bruto/jaar) kosten per jaar kosten per maand subsidie % Ouderbijdrage per maand
< € 25.000

€ 2.720,00

€ 226,67

90%

€ 22,67

€ 25.000 - € 35.000
€ 35.000 - € 50.000

€ 2.720,00
€ 2.720,00

€ 226,67
€ 226,67

82,00%
75%

€ 40,80
€ 56,67

€ 50.000 - € 70.000
> € 70.00

€ 2.720,00
€ 2.720,00

€ 226,67
€ 226,67

60,00%
35,00%

€ 90,67
€ 147,33

KOT

€ 2.720,00

€ 226,67

-

€ 226,67

’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 ...)

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

