Beste ouders,
Mede namens het team en het bestuur van Stichting Twinkel wens ik u een gelukkig
2017 toe met vooral heel veel speelplezier!
In deze nieuwsbrief treft u informatie over de dagelijkse organisatie van peutergroep
Twinkel, nieuws uit het bestuur en achtergrond informatie over de jaarfeesten die we
de komende periode gaan vieren met de kinderen in de peutergroep.
Vriendelijke groet.
Sabine van der Graaf – Vreeken
teamcoördinator peutergroep Twinkel

Verdeling van de leidsters over de ochtenden
De sollicitatie procedure die eind vorig jaar heeft plaatsgevonden heeft helaas nog geen
nieuwe collega voor ons opgeleverd.
Wij starten daarom in januari opnieuw een sollicitatie procedure. De vacature hangt dan
onder andere op ons prikbord naast de deur van de peutergroep. Over de voortgang van
de sollicitatie procedure informeren wij u in februari verder.
Tot er een nieuwe collega is gevonden werkt juf Sabine op de maandagochtend.
De verdeling van de leidsters over de ochtenden ziet er met ingang van 09-01-2017 dan
als volgt uit:
maandag:
woensdag:

Marna en Sabine
Lia en Carlanne

donderdag:

Marna en Sabine

vrijdag:

Suzanne en Sabine

Delen van de ruimte met de BSO
Met ingang van 16 januari maakt de BSO van Ridderspoor op dinsdag- en
donderdagmiddag gebruik van het peuterlokaal. In de kerstvakantie hebben wij gewerkt
aan efficiënte opruimmogelijkheden voor onze ( spel) materialen. De BSO neemt haar
eigen materialen mee.

Nieuws uit het bestuur
Wij zijn blij u te kunnen vertellen dat het bestuur van Stichting Twinkel een nieuwe
penningmester heeft gevonden. Joost van Dijck heeft deze functie aangenomen.
Joost is de vader van Merlijn die op maandag- en donderdagochtend onze peutergroep
bezoekt.
Beste ouders,
Een nieuwe penningmeester bij Twinkel per 1 januari 2017… hoog tijd om me voor te stellen!
Mijn naam is Joost van Dijck, getrouwd en vader van drie zonen Valentijn (6 jaar) zit in groep
1/2 bij Meester Serge, Merlijn (3 jaar) gaat twee ochtenden naar Twinkel en Florentijn (9
maanden) die dan thuis is bij papa, mama of opa & oma.
Ik werk als Strategisch Personeelsadviseur bij Amerpoort in Baarn. Amerpoort is een
organisatie die samenwerkt aan een goed leven voor mensen, jong en oud, met een
verstandelijke beperking. In deze functie ben ik sparringpartner voor de Raad van Bestuur, de
directie en afdelingshoofden op strategisch personeelsgebied. Daarnaast volg ik een
opleiding tot gecertificeerd coach via de ITIP.
Als ouders zijn we, met onbevangen reflectie van onze hoog gevoelige kinderen, meer
bewust geworden. Bewust van onze keuzes in voeding, rust, omgeving, en daarbij ook de
Peutergroep (en school) voor onze kinderen. Wij hebben zelf mogen ervaren dat de
antroposofische wijze onze kinderen veel mooie dingen meegeeft. Hoe fijn is het om daar
van te genieten, te delen en te geven, in dit geval in een rol als penningmeester.
Ik kijk uit naar een fijne samenwerking binnen het team van Twinkel en spreek me gerust aan
mocht je vragen hebben.
Met hartelijke groet,
Joost van Dijck
Nieuwe voorzitter.
Het bestuur van Stichting Twinkel is hard op zoek naar een nieuwe voorzitter!
Draagt u de peutergroep een warm hart toe en heeft u belangstelling om mee te werken
aan de organisatie dan kunt u zich nader laten informeren over deze functie bij juf
Sabine.

Jaarfeesten
In de komende periode vieren we tot aan de zomervakantie de voor veel mensen minder
bekende jaarfeesten: Maria Lichtfeest, Palm Pasen, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en
Sint Jan.
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over Maria Lichtfeest en Palmpasen. Over de
overige jaarfeesten informeren wij u in de lente nieuwsbrief die in april van dit jaar
verschijnt.
Maria Lichtfeest in de week van 30 januari tot en met 4 februari
Tijdens de eerste week van februari vieren we met de kinderen het Maria Lichtfeest.
Een week waarin we de laatste kaarsjes naar buiten brengen waar de wind het lichtje uit
kan blazen. Symbolisch sluiten we hiermee de periode van lichtfeesten af. Een periode
die begonnen is 40 dagen voor het kerstfeest op 11 november vorig jaar. Toen vierden
we het Sint Maarten feest en namen we een lichtje mee naar binnen in onze lantaarns.
Een lichtje wat geschenen heeft tijdens de donkere tijd van het jaar. Nu 40 dagen na
het kerstfeest worden de dagen weer langer en krijgt moeder aarde symbolisch het
licht terug.
Moeder Aarde krijgt het licht terug
Maria lichtfeest 2 februari
We droegen alle kaarsjes
tot in het mulle zand.
In kleine aardekuiltjes
werden ze opgebrand.
Dag vlam, dag vlam en dankjewel,
dat je het licht bewaarde.
Weldra komt weer zonneschijn,
doof nu maar in de aarde.
Tot ziens in de Sint Maartenstijd
dat is nog wel heel ver.
Maar kom jij dan in mijn knol, weer stralen als een ster?

Palmpasen
We vieren het Palmpaas feest in de week van 3 tot en met 7 april
Tijdens deze week gaan we met de kinderen Palmpasen stokken versieren en
broodhaantjes bakken. Aan het eind van iedere ochtend mogen de kinderen hun stok met
daarop een eigen gebakken broodje mee naar huis nemen.
Wij nodigen u uit om dit feest tijdens deze week gedurende de laatste 10 minuten van
de ochtenden met ons mee te vieren.

In het palm Pasen feest zijn verschillende symbolen terug te vinden rond de gebeurtenis
op Palmzondag, de dag die ons herinnert aan de intocht van Jezus in Jeruzalem. De
mensen legden takken van palmbomen voor Jezus neer op de weg die hij volgde.
Palmtaken als symbolen van leven.
Bij voor Christelijke zonnefeesten ter ere van de lente beleefde men de palmboom als
symbool van de zon, die in het voorjaar krachtiger en hoger aan de hemel verscheen.
De stok die de kinderen in de peutergroep maken krijgt een buxus takje ( buxus =
palmboompje) wat ons herinnert aan de eeuwige levenskrachten van de altijd groene
palmboom.

We versieren de stok met gedroogde vruchten als symbool voor nieuw leven. En we
versieren de stok met crêpepapieren linten die ritselen en opwaaien in de lentewind.
Linten in lichte voorjaarskleuren. Boven op de stok prijkt ons broodhaantje. Het
haantje, wat ‘s morgens kraait bij het eerste licht van de opkomende zon en wat zo de
mensen wekt voor een nieuwe dag, een nieuw begin!
Twinkel Cd’s
De liedjes die we in de peutergroep zingen staan op 2 cd’s. Een cd herfst en winter
liedjes en een cd met de lente en zomerliedjes. De cd’s kosten 5 euro per stuk en zijn te
koop bij de peuterjuffen.
De opbrengst van de verkoop van deze cd’s komt geheel ten goede aan de peuters. Van
een deel van de opbrengst hebben inmiddels nieuwe spelmaterialen gekocht en een paar
fijne speelkleden. We hebben ook wat nieuwe materialen voor op de jaartafel gekocht.
Heel veel dank voor uw bijdrage hieraan.
Het is tijdens het zingen met de kinderen goed te merken dat de cd’s thuis gedraaid
worden. Steeds meer kinderen zingen al snel enthousiast mee!
Sloffen
Het heeft onze voorkeur wanneer de kinderen in de peutergroep sloffen of binnenschoenen dragen. Op deze manier blijft de vloer waarop zij spelen beter schoon.
Deze sloffen of schoenen mogen na afloop van het spelen in de sloffen mand in de gang.
Op sokken glijden de kinderen regelmatig uit waardoor er gevaarlijke situaties kunnen
ontstaan.

Agenda


30 januari tot en met 4 februari Maria lichtmis vieringen.



3 tot en met 7 april Palmpasen week

Vakantie rooster tot aan de zomervakantie.
25 februari tot en met 5 maart voorjaarsvakantie
14 april goede vrijdag. peutergroep Twinkel gesloten
17 april tweede paasdag. peutergroep Twinkel gesloten
24 april tot en met 5 mei meivakantie
25 en 26 mei hemelvaart. peutergroep Twinkel gesloten
5 juni tweede pinksterdag. peutergroep Twinkel gesloten
10 juli tot en met 18 augustus zomervakantie

