
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 
           december 2020 

Voor de ouders 
Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2020. Het jaar is bijna ten einde. Het is een bewogen jaar geweest waarin veel te doen 
was en is rondom het coronavirus. We zijn dankbaar dat we, ondanks het rondgaande virus, toch de peuters weer mochten ontvangen op de 
peuterspeelzaal. Dat we bewaard en gespaard zijn gebleven en samen uit Gods Woord mochten blijven lezen en er van mochten zingen.  
En nu mogen we uitzien en toeleven naar het Kerstfeest. We hebben uit de Bijbel mogen horen over de 
komst van de Heere Jezus naar deze aarde. Ook mochten we er over zingen: 
‘In Bethlehems stal, lag Christus de Heer’, in doeken gehuld, als Kindje terneer.  
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis; Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.’ 
De komst van de Zaligmaker was een komst in diepe armoede, in een wereld verloren in schuld.  
Er was geen plaats voor Hem. Ook in ons vuile hart is geen plaats voor de Heere. Maar, wat een groot 
wonder, dat de Heere in zo’n hart toch nog kan komen wonen.  
We mogen er dan, samen met de peuters, steeds weer om vragen: ‘Heere, mijn hart is vuil en boos. Maar U 
wilde op deze aarde in een beestenstal komen. Wilt U dan ook in mijn hart komen?’  
Als dat gebeurt, is het echt Kerstfeest! 
 
Geboorte 
Bij de familie Floor is op 23 oktober een dochtertje geboren. Zij kreeg de namen Elise Evelien. Elise is het zusje van Elke en Jesse. 
Op 1 november kreeg Sanne van Veen een broertje. Hij heet Bram.  
Wat een wonder als er weer een gezond kindje geboren mag worden. Een zegen dat de Heere jullie dit kindje heeft toevertrouwd.  
Wij wensen jullie Gods zegen toe bij de opvoeding.  
  
Welkom 
Ruben Pleijsier en Emma Tuinman mochten starten op de peuterspeelzaal.  
Na de kerstvakantie hopen Lisa Koster, Madeleine de Hoog, David van Dieren, Jan Julius Post, Dani van Maastricht, Samuël van Huuksloot, 
Esmée van de Zande en Jens Visscher te starten. Heel hartelijk welkom! 
We hopen dat jullie allen een fijne tijd mogen hebben bij ons op de peuterspeelzaal.  
 
Afscheid 
Nynke Brouwer, Luuk de Vries , Thijmen Boender, Sanne van Veen, Koop Fuite, Rhodé Bijlaar en Louise Slingerland namen afscheid van de 
peuterspeelzaal. 
Wat fijn dat jullie bij ons op de peuterspeelzaal waren. We gaan jullie missen! We wensen jullie veel (leer)plezier op de basisschool.  
Bovenal wensen we jullie toe dat jullie de Heere mogen leren kennen. De Heere kan je nog een nieuw hart geven. Alleen van Hem kun je dat 
krijgen. Bid er maar veel om!  
 
Thema's 
Wat hebben we fijn gewerkt rondom het thema ‘herfst’. Bas mocht met zijn laarzen stampen in de plassen  We hebben herfstbladeren 
gezocht, gespeeld bij de herfsttafel, boekjes gelezen over de herfst, samen gepraat en geknutseld over de herfst en nog veel meer leuke 
dingen gedaan. 
Zowel de kinderen als de juffen hebben genoten! Hoewel het thema ‘herfst’ nu afgelopen is, hopen we het versje ‘kriebel, kriebel, spin’ nog 
wel vaker te gaan zingen. Want dat was toch wel een heel leuk versje. Wat zagen we veel glimlachjes toen het kriebelspinnetje vanaf de knie 
naar de teen roetsjte! 
 
Tijden brengen en halen 
De brengtijden zijn: ’s morgens tussen 8.30 en 8.35 uur en ’s middags tussen 12.45 en 12.50 uur 
Ophalen ’s morgens tussen 11.55 en 12.00 uur en ’s middags tussen 15.40 en 15.45 uur 
Een vriendelijk verzoek of ieder zich wil houden aan de tijden. Met name aan de ophaaltijden in de ochtend aangezien er dan weer rekening 
gehouden moet worden met groep die ’s middags komt. Het gaat vast lukken. Hartelijk dank alvast voor uw medewerking.  
   
 

We wensen u en jullie Gezegende Kerstdagen en een mooie vakantie toe en hopen jullie  
vanaf D.V. maandag 4 januari 2021 weer in gezondheid te mogen ontmoeten. 

 
        Een hartelijke groet van: De juffen van de peuterspeelzaal 
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