
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

Nieuwsbrief  

Meivakantie 2019 



Van de bestuurstafel 
 
Beste ouders, 
 
Op woensdag 3 april bereikte ons het trieste bericht dat de vader van juf Elma 
Flikweert-Akershoek in de loop van die dag was overleden. We bidden dat Elma, haar 
gezin en familie Gods nabijheid mag ervaren om het verlies te kunnen dragen. Dat ze 
mogen steunen op die ene Rotssteen, zoals dat tijdens de rouwdienst ook ter sprake is 
gebracht. In Psalmen 73: 26 staat; Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de 
Rotssteen mijns harten, en mijn Deel in eeuwigheid.  Deze steun wensen we iedereen 
toe.  
Op woensdagavond 3 april heeft Arjan Grootenboer onze bestuursvergadering 
bijgewoond. Hij hoopt na de zomervakantie André Nelis op te volgen die binnenkort 
stopt met het meebesturen van de peuterspeelzaal. Op de laatste bestuursvergadering 
van dit schooljaar hopen we nog afscheid van André te nemen.  
De peuters kunnen weer aan de gang in de zandbak. Op zaterdag 6 april is door Jaro 
nieuw zand geleverd en het oude zand vervangen. Het speciaal gecertificeerd 
speelzand is door Jaro volledig gesponsord.  
Het is nog wel een eindje weg, maar op DV zaterdag 8 juni is onze bekende Amaliafair. 
We hopen dat u ook mee wil helpen om daar gezamenlijk een mooie en gezellig dag 
van te maken.  
 
Namens het bestuur,  
Nelis van der Bok  
 

 
 
 
 
 

 
 



Van de penningmeester 
 
Zoals u ongetwijfeld al vernomen hebt groeit ons peuteraantal op dit moment. Zelfs 
zover dat wij in het begin van 2019 geconfronteerd werden met een wachtlijst. Dat 
was bijna een unicum in de geschiedenis van onze peuterspeelzaal. Enerzijds 
veroorzaakt door een groot aantal aanmeldingen, anderzijds door een aantal VVE- 
indicaties waarvoor wij extra dagdelen moeten bieden. Dit zijn prestatieafspraken die 
aan de basis liggen van onze subsidierelatie met de gemeente. Een en ander heeft ons 
doen besluiten om per DV 6 mei a.s. de in 2018 gesloten groep 'De Boefjes' weer open 
te stellen. Dat betekent dat wij weer een derde groep krijgen om de wachtlijst weg te 
werken en om plaats te maken voor een aantal peuters met VVE- indicatie in de andere 
twee groepen. Een aantal van u heeft zich bereid verklaart om te switchen van groep 
om dit haalbaar te maken, waarvoor onze hartelijke dank.  
Vooralsnog is het ons voornemen deze groep in stand te houden tot de kerstvakantie. 
Gedurende het jaar zullen wij monitoren hoe het peuteraantal zich ontwikkelt om hier 
goede keuzes in te maken. We moeten namelijk ook blijven voldoen aan wet- en 
regelgeving alsook aan de afspraken met de gemeente. In de nieuwe groep zal geen 
VVE- aanbod gegeven worden, het betreft dus een reguliere peutergroep.  
Als vaste pedagogisch medewerker op deze groep hebben wij Gerdien Grinwis bereid 
gevonden. Zij is al werkzaam op de basisschool en zal daarnaast ook op onze 
peuterspeelzaal gaan werken. Voor de donderdagmorgen zal Annelies Slingerland als 
tweede pedagogisch medewerker op de peuterspeelzaal aanwezig zijn. Voor de 
maandagmiddag zijn wij nog op zoek. Vooralsnog zal vaste hulpouder Gerda Mierop 
assisteren op de maandagmiddag.  
Nu we weer een derde groep hebben biedt dat mogelijkheid om verder te groeien. 
Mocht u nog peuters in uw omgeving weten die nog niet naar de peuterspeelzaal 
komen, moedig hun ouders aan om naar de peuterspeelzaal te komen. Het gaan naar 
een peuterspeelzaal draagt bij aan de ontwikkeling van peuters en is een goede 
voorbereiding op de basisschool.  
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben kunt u altijd contact 
opnemen.  
Adriaan Kasteleijn, penningmeester 
 

Ouderinspraak 
Wij geven u graag de gelegenheid om uw mening te geven over het werkplan VVE en 
het pedagogisch beleid. U kunt deze documenten terugvinden op onze website. 
Reacties ontvangen wij graag per e-mail via peuterspeelzaal-
amalia@smdbkonbeatrix.nl voor vrijdag D.V. 10 mei 2019 a.s.  
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Oudercommissie 
Conform artikel 1.58 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 
hebben wij de verplichting u de mogelijkheid te bieden zitting te nemen in een 
oudercommissie.  
Onze peuterspeelzaal kent tot op heden geen oudercommissie. Conform voormelde 
wet zouden wij die n.a.v. ons peuteraantal niet hoeven te hebben, maar moeten wij 
ons wel inspannen om een oudercommissie in te stellen en u als ouders daarmee de 
gelegenheid bieden om daarin te participeren en mee te denken over verschillende 
zaken met betrekking tot de bedrijfsvoering van onze peuterspeelzaal. In onze ogen 
zou een slagvaardige oudercommissie uit minimaal 5 personen moeten bestaan.  
Graag stellen wij u in de gelegenheid om zitting te nemen in de te vormen 
oudercommissie. U kunt zich hiervoor melden bij het bestuur via peuterspeelzaal-
amalia@smdbkonbeatrix.nl  
 

Agenda  
 
Voor alle data geldt: Deo Volente  

- 19 april- 3 mei: meivakantie 
- 22 mei: schoonmaak psz 
- 23 mei: ’s middags Bengels vrij i.v.m. uitje 
- 24 mei: uitje psz  
- 30 mei: Hemelvaartsdag 
- 31 mei: Rakkers vrij  
- 8 juni: Amaliafair 
- 10 juni: Tweede Pinksterdag: Bengels vrij 
- 20 juni: schoolfotograaf  
- 8 juli: speelgoed mee naar huis 
- 10 juli: grote schoonmaak psz  
- 22 juli-30 augustus: zomervakantie  

 

Amaliafair 
Op D.V. zaterdag 8 juni hopen we weer de jaarlijkse Amaliafair te houden in de ring van 
Ouddorp. We zoeken nog mensen die deze dag, of een gedeelte van de dag, kunnen 
helpen. Wilt u komen helpen dan kunt u contact opnemen met Erik Klepper 
(0626973590) of Hanneke Klepper (0630847940). 
Ook zijn we voor de rommelkraam weer op zoek naar gebruikte, maar nog mooie 
spullen (geen knuffels, meubels en incomplete spellen/puzzels). Bij de ingang van de 
peuterspeelzaal staat een doos waarin u uw spullen voor de rommelkraam in kunt 
zetten.  
We hopen op een fijne dag met elkaar! 
U komt toch ook?!  
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Van de leidsters 

‘Schaapje, schaapje, heb je witte wol? Ja baas, ja baas drie zakken vol.’ Met allerlei 
liedjes rondom het thema ‘Jonge dieren op de boerderij’, hebben we gewerkt over de 
(jonge) dieren die op de boerderij wonen. Naast de liedjes maakten we werkjes met 
allerlei materiaal. We plakten een lammetje vol watten, versierden een kip met 
veertjes en maakten een lekker moddervarken! Ook richten we een hoek in met 
hokken en alle dieren kregen een eigen hokje. Grote dieren in een groot hok, zoals het 
paard. Koeien mochten op het gras en voor de varkens maakten we met onze handen 
en bruine verf een heerlijk modderbad. Ook hebben we de dieren eten gegeven. Vooral 
het geven van melkflesjes aan de knuffelgeitjes en lammetjes vonden de peuters erg 
leuk. 
Toen kregen we het aanbod 
van Martine Breen om bij 
hen thuis bij de dieren te 
komen kijken. Dat vonden 
we erg leuk! Al lopend met 
enkele moeders gingen we 
er naar toe. Daar zagen we 
varkentjes, kippen, een 
paard, een pony, eenden, 
geiten en nog meer dieren. 
We mochten ze zelfs 
voeren! Er was ook nog tijd om te spelen op tractors, schommel of de trampoline. Moe 
van alle indrukken werden we opgehaald of liepen we terug naar school. We willen 
Martine Breen en familie nogmaals bedanken! 
In de laatste weken hebben we een werkje gemaakt voor Moederdag: sssttt…. dat 
vertellen we nog niet! Ook plakten we een hoed voor Koningsdag. Met elkaar hebben 
we geluisterd naar de Bijbelverhalen over het lijden en sterven van de Heere Jezus. 
Wat een wonder dat Hij pijn wilde lijden en de dood wilde ingaan, zodat het weer goed 
kan worden tussen God en ons. Deze boodschap hebben we in alle eenvoudigheid aan 
de kinderen mogen meegeven. En ook dat Hij weer is opgestaan; Hij heeft de dood, de 
hel en het graf overwonnen! Daarom zongen we met de kinderen: ‘Weet je wel dat 
Jezus leeft, Hij is opgestaan!’ Het is ons gebed dat de kinderen en wij weten zoals 
Paulus dat schrijft aan de mensen in Filippi: ‘Opdat ik Hem kenne, en de kracht van Zijn 
opstanding… (Fil. 3:10)’ 
 
Nu is het bijna meivakantie. Na de vakantie werken we nog enkele weken over het 
thema en gaan daarna met elkaar spelen over het thema ‘ik ga kamperen’.  
Voor enkele kinderen zal het na de meivakantie anders zijn: zij gaan naar een andere 
groep met nieuwe kinderen, want de Boefjesgroep komt er (weer) bij. Juf Gerdien en 
juf Annelies werken met de Boefjes. We zijn blij dat deze juffen ons team komen 
versterken. En we wensen de juffen en alle nieuwe kinderen een fijne tijd toe op onze 
peuterspeelzaal! 



Leuke uitspraken 
 

- Laura zegt: ‘De mandarijn is niet zoet!’ ‘Wat dan?’ 
vraagt de juf. ‘Hij is pittig’, antwoordt ze (er zitten 
pitjes in). 

- We geven de dieren in de themahoek te eten. De 
kleine geitjes krijgen melk uit een flesje. Ook de 
grote geit staat erbij en die bekijken we met 
elkaar. De juf wijst de horentjes van de geit aan: ‘ 
Weten jullie hoe dit heet?’ Juliëtte: ‘staartjes!’ 

- We leggen stro in de hokken van de dieren in de themahoek. Met een tractor 
en kar wordt het eerst door het lokaal gereden en dan naar de hokken gebracht. 
Rhodé: ‘juf, daar ligt ook strooi!’ 

 

Verjaardagen  
Mei: 
13: Jasmijn Luime (3)  
14: Hannah Bal (4) 
23: Jens Quist (3)  
  

Juni: 
6: Tamara Kastein (4)  
8: Lynn Tanis (3)  
 
Juli:  
20: Rhodé Metske (4) 
25: Maureen Klepper (4)  
27: Laura de Jong (4)  
 

Nieuwe kinderen en afscheid kinderen 
 
We namen afscheid van… Lukas Tanis, Thijmen Aleman en Benjamin Nieuwpoort. We 
wensen hen veel plezier toe op de basisschool! Maurice Duijzer is verhuist; we wensen 
ook een fijne tijd toe in zijn nieuwe woonplaats! We vinden het fijn dat we welkom 
mogen heten: Maaike de Werker, Nathalie Klepper, Jolinde Prins, Evi Sperling, Pieter 
Keizer, Fréderique Potappel, Loïs Molenaar, Eloize Tanis en Audrey-Lynn Ritzema.  
 

Zonnebrandcrème 
Bij warm weer en hoge temperaturen smeren we de kinderen in met 
zonnebrandcrème (factor 50) van Nivea. Als uw kind hiermee niet ingesmeerd mag 
worden i.v.m. een allergie, wilt u dit dan aan ons doorgeven? Het zou fijn zijn, als u uw 
peuter dan van tevoren thuis insmeert. 
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Bijbel- en themarooster 

Week Bijbelverhalen Psalm/lied Thema 

19 De Heere Jezus staat op uit de 
dood (dl. 1 blz. 192-195) 

Weet je wel dat 
Jezus leeft 

Vaderdag 

20 Thomas (dl. 3 blz. 164- 167) Ps. 100: 1 Jonge dieren op de 
boerderij 

21 Wonderbare visvangst (dl. 1 
blz. 196-199) 

Ps. 100: 1  Jonge dieren op de 
boerderij 

22 De Heere Jezus gaat naar de 
hemel (dl. 1 blz. 200- 202) 

Tekenen van vuur 
en wind  

Jonge dieren op de 
boerderij 

23 De Heilige Geest komt 
(dl. 1 blz. 203- 205) 

Tekenen van vuur 
en wind  

Ik ga kamperen 

24 Jakob en Ezau 
(dl. 1 blz. 44- 47) 

Ps. 134: 3 Ik ga kamperen 

25 Jakob bij oom Laban 
(dl. 3 blz. 26- 30) 

Ps. 134: 3 Ik ga kamperen 

26 Jakob gaat terug 
(dl. 3 blz. 30- 35) 

Ps. 134: 3  Ik ga kamperen 

27 Jozef verkocht 
(dl. 1 blz. 50- 54) 

Jozef zoekt zijn 
grote broers (1) 

Ik ga kamperen 

28 Jozef bij Potifar 
(dl. 1 blz. 55-58) 

Jozef zoekt zijn 
grote broers (2) 

Ik ga kamperen 

29 Jozef wordt onderkoning 
(dl. 1 blz. 59- 61) 

Jozef zoekt zijn 
grote broers (4)  

Ik ga kamperen 

30 Zomervakantie tot 30 augustus 2019 

 

Lied Jozef zoekt zijn grote broers  
 
1) Jozef zoekt zijn grote broers,  
alle tien zijn ze jaloers,  
op zijn jas en op zijn dromen,  
als ze Jozef aan zien komen,  
wordt zijn mantel afgerukt.  
Diep zit Jozef in de put. 

 
 
4) Farao hoog op zijn troon  
droomt een wonderlijke droom.  
Daarom laat hij Jozef komen  
en dan worden alle dromen  
van de koe en korenaar  
en de maan en sterren waar. 

2) Met een slavenkaravaan 
moet hij naar Egypte gaan.  
Alle dromen zijn vergeten,  
heel veel kwaad wordt hem verweten. 
Jozef die onschuldig is  
komt in de gevangenis.  

Lied: Tekenen van vuur en wind 
 
Tekenen van vuur en wind, 
Tonen dat het feest begint, 
zeggen dat het Pink’stren wordt, 
dat de Geest wordt uitgestort.  
 



Fijne vakantie! 

Jakob en Ezau 

 
De Bengels tot ziens op D.V. maandag 4 maart 2019 om 8.30 uur, 
De Boefjes tot ziens op D.V. maandag 4 maart 2019 om 13.00 uur, 
De Rakkers tot ziens op D.V. dinsdag 5 maart 2019 om 13:00 uur! 


