
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nieuwsbrief december 2019 
 
Beste ouders en/of verzorgers en andere belangstellenden,  
 
Voor u ziet u onze laatste Nieuwsbrief van het jaar 2019. Een jaar dat naar ons idee voorbij 
is gevlogen! Goed om de laatste dagen van 2019 even in alle rust door te brengen, met je 
gezin, gewoon thuis of misschien wel bij familie of op een vakantieadres. 
 
Zo vanzelfsprekend als dit klinkt, is het echter niet altijd en voor iedereen. We denken hierbij 
aan Harma, pedagogisch medewerker van ons KDV, van wie we helaas veel te vroeg 
afscheid hebben moeten nemen. Ons medeleven gaat uit naar haar familie, kennissen en 
allen die dicht bij haar stonden in werk of privéleven. 
 
Ook denken we aan juf Dicky. Over haar kunnen we gelukkig goed nieuws melden. De 
ingreep is geslaagd en er zijn verder geen kwaadaardige cellen aangetroffen. Reden voor 
grote dankbaarheid dus! Verdere behandeling volgt na de kerst, maar ze is op weg naar 
volledig herstel! 
 
Dan nog kwam het verschrikkelijke bericht voorbij dat de pasgeboren Noah, het jongste 
kindje van de familie Stier, met spoed was op genomen in het UMC. Heel spannend was zijn 
toestand. Gelukkig gaat het nu weer beter. Zijn vader en moeder, Paul en Esther Stier, willen 
graag hun verhaal met ons delen. Zij hopen dat dit verhaal, over het inzetten van Kinder-
EHBO ook u aan het denken zal zetten! 
 
Na de vakantie zien we juf Eva terug van haar verlof. Onze dank gaat uit naar juf Michelle 
die haar fantastisch heeft vervangen. Gelukkig kan juf Rianne de draad ook weer oppakken 
na haar knieoperatie. 
 
Namens het hele team van IKC De Ploeg wensen we iedereen een ontspannende tijd toe, 
tijd om even wat gas terug te nemen en te genieten van alles om je heen; even tijd voor 
dingen waar we anders misschien niet zo snel aan toe komen! We wensen iedereen:  

Fijne en gezegende feestdagen en een goed begin van 2020! 

Op maandag 6 januari is de kerstvakantie weer voorbij en starten we het nieuwe jaar met 
een lekkere traktatie in de groep. 

Dan nu het verhaal van baby Noah Stier, geschreven door zijn moeder: 
Waarom Kinder-EHBO? 
Zomaar opeens stopte je hartje met kloppen, je lag blauw en slap in mijn armen. Ik raakte in 
paniek; wat moet ik doen? In mijn hoofd haalde ik het stappenplan van reanimatie naar 
voren. Snel begon ik met handelen. Toen ik de centralist van 112 aan de telefoon had, wat 
zeker 1 à 2 min duurde, was ik al gestart met de reanimatie. 5 beademingen, 30 
compressies. De centralist telde mee. In een hoog tempo ging ik door. Door tranen en paniek 
heen wist ik toch de “kalmte” te bewaren, omdat ik wist hoe te handelen: 2,5 minuut aan het 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

reanimeren tot ik voor het eerst een milde reactie kreeg. Nog langer reanimeren voordat 
Noah eindelijk begon te huilen. Het huis stroomde vol hulpverleners; ieder zo zijn eigen taak. 
Zelfs een traumaheli landde voor ons huis. Met man en macht vochten ze voor Noahs leven. 
Wat gelukkig mocht resulteren in een goede afloop. Maar wat als ik niet kon reanimeren, wat 
als ik nu had gewacht totdat de hulpdiensten waren gearriveerd? Dan verlies je tijd, hele 
kostbare tijd die het verschil tussen leven en dood kunnen betekenen. Het duurde 7 minuten 
totdat de eerste ambulance arriveerde. 7 minuten lijken relatief weinig, terwijl juist de eerste 
6 minuten van cruciaal belang zijn. Helemaal bij een baby. Als ik niet gelijk was begonnen 
met reanimeren was Noah er nu hoogstwaarschijnlijk niet meer geweest en mocht hij het wel 
overleefd hebben was hij niet meer de Noah geweest die wij kennen. 
 
Wanneer je op een kinderdagverblijf werkzaam bent is een EHBO-cursus verplicht. Ik ben 
een moeder van 5 kinderen en verantwoordelijk voor hun welzijn. Tijdens een EHBO-cursus 
leer zoveel meer dan alleen reanimeren. Je leert ziektebeelden herkennen, hoe om te gaan 
met brandwonden, verslikking etc. Ben je als moeder/ vader/ opa/ oma of iedereen die op 
kinderen past dan niet verplicht om deze cursus te volgen? Vaak wordt het ook nog eens 
vergoed door je zorgverzekering en zo niet dan is het de investering meer dan waard. Het 
kan levens redden!  
 
Hartelijke groet  
Esther Stier 

 
Ouderavond 20 januari 2020 
Op 20 januari staat onze jaarlijkse ouderavond gepland. Het onderwerp is: Opvoeden in 
2020. Voor deze avond hebben wij Eva Talitha Heusinkveld uitgenodigd. Zij is moeder van 3 
kinderen en heeft samen met haar man en kinderen een gezinshuis voor crisisopvang. 
Daarnaast werkt ze als pedagoog en kindertherapeut en is ze kinderpsycholoog in opleiding. 
Zij neemt ons mee in de uitdagingen van het opvoeden en zal de dilemma’s bespreken waar 
wij, als ouders, allemaal tegenaan lopen in deze tijd. Wanneer bied je je kinderen nabijheid 
en grenzen en wanneer laat je ze los? En wat hebben ze nodig van ons als ouders in deze 
tijd? 

 
Een feest der herkenning waarin je zult ontdekken hoeveel er al goed gaat, maar ook met 
praktische ideeën om te kunnen gebruiken in je eigen gezin en opvoeding. 
 
Inmiddels hebt u via Parro een uitnodiging voor deze belangrijke avond ontvangen. Met 
belangstelling zien wij uw reactie tegemoet. 
 
Nieuws van onze OR 

We willen de “helpende handen heel erg bedanken voor hun bijdrage. Mede door jullie hulp 
hebben we de school voor sinterklaas en kerst mooi kunnen versieren voor de kinderen. De 
feedback die we via ouders kregen en ook wat we zelf hebben mogen aanschouwen op de 
gezichten van de kinderen zelf maken het werk toch iedere keer weer de moeite waard; de 
kinderen is waar we het tenslotte allemaal voor doen! We hopen dat nóg meer ouders komen 
helpen bij de zaken die we organiseren voor het nog leuker maken van de schooltijd voor 
kinderen. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Er is ieder jaar wel wat verloop in onze bezetting in verband met kinderen die naar de 
middelbare school gaan, maar gelukkig hebben we dit jaar al een drietal leden mogen 
verwelkomen. Mocht je ook interesse hebben, twijfel je nog, of ben je gewoon nieuwsgierig 
wat de ouderraad inhoudt: de volgende vergadering staat gepland voor donderdag 16 januari 
om 20:00 in de grote hal van de school. Hopelijk zien we je dan! 
Dan rest ons nog jullie allemaal fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar te wensen! 
Met vriendelijke groet, 

OR De Ploeg. 

Kerst in de Maten 
Kerstwandeling zaterdag 21 december 2019 van 17.00 – 19.30 uur 
De Kerstwandeling is een mooie activiteit voor gezinnen. Vanaf de Eglantierlaan loop je de 
vernieuwde Drie Ranken binnen en dan waan je je meteen 
in de tijd van Jezus. Romeinse soldaten lopen rond en net 
als Jozef en Maria moet je je inschrijven. Zo kom je in een 
groepje terecht voor de wandeling. De gids zorgt dat je 
onderweg niks mist. Je ontmoet de herders, de wijzen, 
koning Herodes en nog veel meer. Een engel brengt je bij 
de kerststal, waar je de pasgeboren Jezus vindt. De tocht 
loopt via de Eglantier, een stukje Matenpark naar Don 
Bosco aan de Eglantierlaan. Zie www.3ranken.nl of mail 
naar kerstindematen@3ranken.nl 
Kerstviering van ouders en kinderen 
Op Kerstmorgen is er van 10-11 uur in De Drie Ranken een viering voor ouders samen met 

kinderen in de leeftijd van de basisschool, in de 
jeugdruimte van de kerk. Het kerstverhaal wordt 
verteld en gespeeld, er wordt samen gezongen en 
gebeden. Zo’n 60 mensen kunnen in de ruimte 
terecht. Er is ook oppas voor jonge kinderen. Zie: 
www.3ranken.nl  

 

 

 

 

 

Nieuw: Het Kleine Vuur - voor kinderen t/m 6 jaar, met hun (groot)ouders 

Zondag 5 januari ben je welkom in De Drie Ranken, waar om 11.30 uur een viering van 

ongeveer een half uur is voor kinderen t/m 6 jaar. Samen met hun (groot)ouders beleven ze 

het verhaal van Driekoningen. De kinderen hoeven niet stil te zitten en mogen echt 

meedoen. Tijdens het doe-moment maken of doen we iets wat je mee kunt nemen naar huis. 

We zingen een liedje, branden een kaarsje en worden daardoor soms vanzelf stil. Je bent er 

als ouder gewoon bij en kunt meegenieten van deze leuke en ontspannen viering. Zie: 

www.ranken.nl 
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Nieuws van onze BSO 
 

Hallo allemaal, 

Ook bij ons op de BSO hebben we een drukke tijd gehad, Sint en zijn pieten zijn langs 
geweest. We hadden leuke versieringen op de groene groep gemaakt. Een supergrote 
stoomboot, met een heleboel cadeautjes waar de kinderen heerlijk mee gespeeld hebben. 

Ook kwam het kinderdagverblijf op bezoek 
als wij er niet waren. En de peuterplus heeft 
er ook van genoten. Wat hadden we een 
hulp pieten. Cadeautjes in de boot, 
cadeautjes in de zakken en weer op de boot. 
5 december, wat een geweldige dag voor de 
kinderen. De Sint en zijn pieten waren op 
school geweest. Dus was er geen tijd meer voor 

de BSO. We hebben er een spelletjes middag van 
gemaakt. Pepernoten sjoelen, wat waren de kinderen 
fanatiek.  Want de pepernoten die in de vakjes waren 
gesjoeld mochten opgegeten worden. Sinterklaas bingo, 
wat wilde de kinderen graag een cadeautje voor de volle 
bingo kaart. En nog een pepernoten spel waar komen de 
pepernoten terecht. Als er tussendoor maar pepernoten 

gegeten konden worden is een spel al snel leuk. Ook het reactie spel met 
kaartjes, als iemand zei: zie de maan schijnt door de bomen, moest iemand 
anders zeggen waar dan ik zie niks, en daar moest iemand anders weer op 
reageren. De kinderen hebben erg veel lol gehad. De pieten hadden voor 

ons ook wat groepscadeaus verstopt door de hele 
hal, waar ook de nepcadeautjes lagen. Dat was nog 
even zoeken. Maar gelukkig allemaal gevonden. En 
wat zijn we weer verwend. Wat heerlijk om weer met 
nieuw speelgoed te spelen. Het was een heerlijke 
middag de kinderen en wij hebben ervan genoten. 
Ook in de maand december zijn we druk bezig geweest met het 
thema kerstengelen. Dit is een project voor mensen die in de 

adventsweken weinig tot geen 
bezoek krijgen. Deze mensen ga 
je dan bezoeken en neemt kleine 
attentie mee. Wij hebben mensen 
van de Matenhof bezocht. En we 
hebben met de kinderen leuke 
attenties gemaakt. Een kerstkaart, 
een kerstboompje van foamklei, 

en een cd beplakt met leuke kerstspulletjes en in het midden een lichtje. We zijn 3 december 
met de chillgroep naar de bewoners geweest. We hebben samen wat gedronken en een 
koekje gegeten. Daarna heerlijk gekletst over buitenspelen en over gamen. Wat wil je later 
worden. De bewoners vertelden over wat zij vroeger hadden gedaan. Leuke gesprekken 
waren dit. De andere groep was met een tovertafel bezig geweest en hadden zitbasketbal 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

gedaan. Kijken wie het meest kan scoren. De kinderen waren op de terugweg erg 
enthousiast. Alvast een goed kerstgevoel. We zijn ook 10 december naar de bewoners 
geweest en 17 december gaan we weer. Het was zeker een leuk project om aan mee te 
doen.  
 
De kerstvakantie gaat ook bijna beginnen. Er is alweer een leuk programma gemaakt. We 
gaan er natuurlijk weer gezellige dagen van maken. Kerst en Oud- en Nieuw blijven leuke 
momenten. 
We wensen iedereen hele fijne kerstdagen en een heel gelukkig en gezond 2020!! 
 
Groetjes, 
 
Team BSO de Ploeg 
 

Nieuws van ons KDV 

 

 
 
Namens het team en de kinderen van KDV De Ploeg wensen wij jullie fijne feestdagen!  
Groet,  
Team KDV. 
 
 
Tot zover onze nieuwsbrief. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens ons hele team, 
Ellen Roos en Teunis Grotenhuis. 


