Van het bestuur
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De lente is volop bezig. Alles wordt weer nieuw! We zien het leven om ons heen opspringen. Lammetjes in
de wei, bloemen in het veld, vogels die fluiten in de vroege morgen. Het is Pasen geweest en we mochten
denken aan Jezus die voor ons uit het graf is opgestaan! Hij leeft! Hij is de Levensvorst, de Bron van licht en
leven. Door Hem wordt alles nieuw. Ontstaat er leven! En door de opstanding mogen we ook uitzien naar
een heel nieuw leven. Waarin alles echt nieuw wordt.
Voor de peuters een tijd om over nieuwe dingen te mogen horen en te ontdekken. En dat doen ze volop.
Tijdens de eindpresentaties van de opleiding VVE heb ik als voorzitter mogen meegenieten van al het
nieuws wat de leidsters tijdens de VVE-cursus hebben geleerd. En ik kan u verzekeren dat er mooie nieuwe
dingen aan zitten te komen. Ze hebben veel nieuwe ideeën en visies op peuters geleerd die aansluiten bij de
belevingswereld van de peuter en zullen dit de komende tijd in de praktijk gaan brengen en verder uitwerken.
Voor nu is er eerst de meivakantie. Een periode van rust. Geniet van al het moois en kijk met het gezin
bewonderend uit naar al het ‘nieuws’.
Namens het bestuur,
Petra de Voogd

Actueel

Juffen behalen VVE-certificaat!

Deze vijf juffen kregen op donderdag 31 maart het VVE-certificaat
uitgereikt. De juffen zijn de afgelopen twee jaar bijgeschoold en
hebben zich tijdens een pittige cursus verdiept in de VVE-methode
Piramide.
De juffen hielden deze avond hun eindpresentatie, waarna
cursusleider Margreet hun de bijbehorende papieren kon
overhandigen.
Van harte gefeliciteerd!
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Voorleesfeestje

Maandag 11 april om 11.30u kwam Elles op bezoek bij De
Ark. Zij werkt bij de bibliotheek en kwam ons voorlezen.
Er hingen slingers, er stond een verrassing onder een kleed
en er stonden allemaal boeken op de tafel. Ook lagen er
nog twee cadeautjes. De ouders van de maandagochtend
groep waren ook uitgenodigd en zo vierden wij een heus
voorleesfeestje. Onder het kleed stond een vertelkastje met
de platen uit het boek: Wij gaan op berenjacht. Op een
actieve manier las Elles het verhaal voor en de kinderen
konden lekker meebewegen. Na het voorlezen werden de
cadeautjes uitgepakt: nog 2 boeken! Deze boeken en de
boeken die op de tafel stonden zijn aan de Ark geschonken
zodat er lekker veel voorgelezen kan worden! Ook het
vertelkastje mag op de peuterspeelzaal blijven!
Wilt u samen met uw kind ook eens genieten van zo’n
voorleesfeestje? Dat kan! Elke vrijdag om 15.00u wordt er
een boek voorgelezen in de bibliotheek! Van harte
welkom!

Wisseling kinderen

Tot ziens!

Na de meivakantie hopen Thomas Landwaart, Rhodé Mulder en Maureen Huizer naar de basisschool te
gaan. Veel plezier op de basisschool!

Welkom!

De achterliggende tijd zijn er ook weer nieuwe peuters bij ons gestart: Sophie Westeneng, Milan Raoof en
Luke Corbijn. Na de meivakantie hopen David Bastiani, Abel van Dijk, Esra Bakker, Janoa Korpershoek en
Rachelle Bos bij ons te starten. Van harte welkom allemaal en een fijne tijd bij ons op de peuterspeelzaal!

Praktisch: voor de agenda
Donderdag 16 juni: studiedag

Op donderdag 16 juni hebben de juffen studiedag. De peuters zijn die dag vrij.
Fotograaf

Maandag 20 juni en dinsdag 21 juni komt de schoolfotograaf op De Ark. Er zullen individuele foto’s en
groepsfoto’s worden gemaakt.
Vakantie

De meivakantie is van maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei 2022.
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