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Welkomstwoord… 

 

Het allereerste Seizoentje is uit gekomen bij de Krentebloesem. Het idee leefde al een poosje maar ik schoof 

het maar steeds voor me uit. Zo kwam daar Corona om de hoek en bleek er tijd… voor dit nieuwe initiatief. 

Een blad die op de tafels bij de Krentebloesem zal liggen ter inzage en die u via de email krijgt. 

Het idee achter dit blad is inzicht te geven in het seizoen. We zullen 4 keer per jaar dit blad uitbrengen. 

Informatie over de jaarfeesten, een onderwerp uitdiepen, recepten en liedjes delen, oproepjes plaatsen en 

een agenda vooruit plannen. 

 

Mochten er ouders zijn die iets missen of leuke ideeën hebben dan horen wij dit natuurlijk graag! 

 

De Krentenbloesem..  wat is het een fijne plek. Kindjes groeien en bloeien, de ruimte is gevuld met plezier 

en blije mensen. Het geeft de juffies kracht en ook deze bloeien op deze mooie plek. We voelen ons rijk met 

dit prachtige plekje! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voorstellen van een juffie, 

 

 

Iemand moet de eerste zijn en dat doe ik dan ook graag! 

Inmiddels al meer dan 6 jaar geleden zagen wij daar het berichtje staan op Antrovista.. een hele leuke en 

informatieve website met van alles en nog wat binnen de antroposofische visie. Zo stond daar de vraag voor 

een mede eigenaresse. Lisa en ik (inmiddels ook weer startende in de dagopvang) wagen de stap.. we willen 

immers al zo lang zoiets samen doen. 

Er zijn zoveel mensen geïnteresseerd, hoeveel kans zullen we maken! Maar daar is het verlossende woord, 

we zijn een ronde verder. Heel veel gesprekken en heel veel tijd later, is er een wondertje op komst. Lisa is 

in verwachting en dat doen het even wankelen in onze toekomst naar de Krentebloesem. Het is een 

spannende tijd maar op goede vrijdag praten de toenmalige eigenaren en ik met elkaar en ben ik de nieuwe 

eigenaar van dit prachtige plekje. Er vloeien tranen van vreugde want oh wat wordt dit een prachtig 

avontuur. Ik dien mijn ontslag in bij mijn fijne baan in Delft, bij de Vrije school van mijn eigen kinderen.  

 

Ja mijn kinderen, ik ben mama van een dochter van 23. Zij is momenteel Azië aan het ontdekken want zij 

wilde de wereld zien. Ze laat haar studie rechten liggen en gaat reizen. Zij heeft mij in de voorgaande jaren 

veel bijgestaan als juffie bij de peutergroep. Natuurlijk hoop ik dat zij ooit haar liefde weer komt geven aan 

de kinderen en een switch maakt in haar studiekeuze. Gelukkig is zij nog thuiswonend.  

 

Ook ben ik mama van Luca 19 jaar, inmiddels ook bekend bij een hoop, want hij heeft zijn sociale stage bij 

de Krentebloesem gelopen. Hij is momenteel aan het werk als kok en volgt straks zijn studie voor het werken 

in de keuken en wil onderzoeken of hij bij de Marine in de keuken wil werken. Hij heeft geholpen bij 

werkzaamheden bij de groep boven zoals het mozaïek werk in de keuken. 

Zonder mijn trouwe steun en toeverlaat had ik dit niet gered. Mijn lieve man Jack, al 25 jaar samen. Ik als 

geluksvogel met een man met een rood hart, gouden handen en de wijste stappen waar hij me in meeneemt. 

Jack is de klusjesman bij de Krentebloesem en is voornamelijk aanwezig op maandag en vrijdag.  

 

Bij de Krentebloesem ben ik twee dagen peuterjuffie op maandag en vrijdag. Bij de Krentebloesem hou ik 

me natuurlijk ook organisatorisch bezig met heel veel taken. De email, contacten met ouders, 

oudercommissie, externe contact, financiën, website, jaarfeesten en het personeel. Gelukkig heb ik een hele 

fijne linker en rechterhand, Juffie Dorien. Wat ben ik blij dat zij mij in alles meeneemt, soms tegengas durft te 

geven en laat zien hoe fijn het is om samen te werken.  

 

Werken vanuit je eigen kracht dat is mijn motto. Ik weet uit ervaring dat als je iets heel graag wil, dat het ook 

lukt! Mijn goede kanten zijn dat ik heel ruimdenkend ben, een hart voor ieder kind heb, creatief in alle 

zinnen, koken vind ik heel leuk en mijn favoriete vakantie zou nu zijn: een tentje in een mooi land, waar we 

heerlijk kunnen eten, leuke marktjes bezoeken, de zon aanbidden en samen met mijn gezin zijn. Inmiddels 

durf ik ook verder te kijken en heb ik eindelijk de stap durven zetten om lang in het vliegtuig te zitten. Dus 

zie graag mooie plekken van de wereld. 

Mijn minder goede kanten zijn dat ik soms te veel hooi neem op mijn niet zo grote vork. Ik wil graag voor 

eenieder iets doen, betekenis vol zijn als mensen het vragen en daarbij vergeet ik mezelf wel eens. 

Momenteel ben ik samen met Lisa ook een nieuw kindercentrum aan het ontwikkelen in Castricum, bij de 

vrije school. Kindercentrum de Fluitenkruid. 

Sta vrij om vragen te stellen ten alle tijden want daar sta ik altijd voor open! 

Veel leesplezier bij het eerste blad!  

 

Groetjes Sabrina (peuterjuffie en eigenaresse van de Krentebloesem)                       

 



Corona bij de Krentebloesem 

 

 

 

In de afgelopen 8 weken hebben onze deuren open gestaan voor de kinderen waarvan de ouders in de vitale 

beroepen werken.  

Het was in het begin enorm wennen voor iedereen. De kinderen afzetten bij de buitendeur, de kindjes die 

niet ziek mogen zijn, zelfs geen snottebel en hoe we er eigenlijk nu ineens aan “gewend” zijn. 

De juffies die weinig werken. De juffies die hele andere dingen doen. De juffies die voor de kindjes zorgen 

die er wel zijn. 

We hebben beneden en boven eerst het hele klasje schoongemaakt, opgeruimd en uitgezocht. Boeken op 

kleur gezet, alles gewassen, keuken opgeruimd en de kasten leeggemaakt. Bedden van zijn plaats, 

spinnenwebben van de muur en toen kwam de gang aan de beurt. Jack heeft deze nu mooi roze gemaakt. Het 

is gezellig geworden en heel veel warmer. Het is nog niet helemaal klaar want we krijgen ook nieuwe 

kapstokken, die zijn bijna in de maak.  

Een kaartje maken voor alle kindjes, veel knutselactiviteiten voor de kindjes maken en toen kwamen daar 

zelfs de tasjes die de juffies kwamen langsbrengen. We hebben een grote belronde gedaan of gekletst met 

de ouders aan de deur.  

 

Met alle juffies hebben we in de laatste weken veel gewerkt aan de creatieve kanten van het werken met 

kinderen. We hebben met elkaar naar ons materiaal gekeken en zelf een tekening gemaakt met bijenwas. 

 

We hebben bijna alle jaarfeesten met elkaar doorgenomen en gekeken naar hoe we dit inrichten en welke 

knutselactiviteiten we hierbij doen. Want een knolletje uithollen, hoe doe je dat eigenlijk? En wat hoort er nu 

precies bij het Michaelfeest. De laatste week hebben we afgesloten met een vergadering en het maken van 

moodboards om te kijken waar je heen wil als persoon. 

 

Al met al is Corona een tijd van leren, van rust en van samenzijn op gepaste afstand. Het heeft vele inzichten 

gegeven door de rust die er is bij de Krentebloesem. We kijken natuurlijk uit naar de tijd die gaat komen. 

 

 

 

 



Pinksterfeest 

 

In mei vieren wij het Pinksterfeest. In de ochtend zullen wij met de kindjes pinkster bolletjes bakken die wij 

later in de tuin zullen op eten met lekkere vlierbloesem sap erbij. Tijdens het buiten spelen zingen wij liedjes 

en dansen wij om de appelboom. De appelboom zal mooi versierd worden met lintjes. Ook zal er een 

pinkster bruid en bruidegom zijn. 

Een stukje verdieping over het Pinksterfeestje.. 

Christelijk feest 

 

 

Pinksteren valt 49 dagen na Pasen en wordt ook wel de 50ste paasdag 

genoemd. Pinksteren is een christelijk feest. Christus had zijn 

volgelingen beloofd, hen ook na zijn sterven niet alleen te laten. Met 

Pasen staat Christus op uit de dood en met Hemelvaart keert hij terug 

naar de hemel. Met Pinksteren stuurt hij de geest van God om zijn 

volgelingen verder te begeleiden, zodat zij de kracht hebben het 

evangelie uit te dragen. Als ritueel voor de uitstorting van de Heilige 

Geest, laat men duiven opvliegen. De duif staat symbool voor hemelse 

inspiratie, reinheid, vrede en de ziel. 

 

Bij de Krentebloesem vieren wij dit op onze eigen gepaste wijze met onze invulling voor het jonge kind. 

Ritme aanbrengen door middel van de liedjes, versjes en dansjes gedurende de hele dag. Regelmaat in het 

gedeelte van de dag en het terugkeren van de rituelen.  

Onze seizoen tafel is mooi versiert en we gaan langzaam naar de pracht van de natuur, door op onze tafel de 

veldbloemen.  

In het kringetje laten we de duifjes vliegen, zingen we over de fiere pinksterbloem en dansen we rond de 

meiboom. De kindjes van de groep op vrijdag krijgen allemaal mooie linten in het haar en ook voor het 

jongste kind is hier aandacht in het geheel.  

De weken voorafgaand aan de dag brengen wij hier voor de kinderen ritme in en maken ze bekend met het 

feestje door dit dagelijks te doen op de momenten. 

 

De juffies en de kinderen mogen licht gekleed naar de Krentebloesem komen.  

       Pinksterbolletjes 

 

 

 

 

 



Sint Jan 

In het voorjaar klimt de zon steeds hoger en trekt ons mee naar buiten. Het is of wij samen met de planten uit 

de donkere winternacht omhoog gegroeid zijn naar het licht. De sappen stromen, de wortels houden de 

aarde stevig vast, de bladeren ontplooien zich, de stengel buigt in de wind en als beloning groeit de bloem 

de zon tegemoet. 

Sint Jan of eigenlijk beter de ‘Zomerzonnewende’ of het ‘midzomerfeest’ vanuit de heidense tradities is de 

overgang van lente naar zomer. Het is de periode waarin de langste dag valt op 21 juni, waar de magische 

krachten in de natuur vrijkomen en veel planten met bijzondere krachten (waaronder het Sint-Janskruid) 

worden geplukt. Op 24 juni (naamdag van Johannes de Doper) lokte de natuur de mensen naar buiten om 

samen te zingen, te dansen, te eten en over het vuur heen te springen. Het hoogtepunt van het jaar! Vroeger 

trokken de mensen samen de heuvels in om zo dicht mogelijk bij de goden te zijn. Waar ze zich lieten 

meevoeren door de warmte van de zon en getooid met zomerbloemen zich te goed deden aan de 

zomeroogst. Samen, als een soort overgangsritueel, sprongen ze over het vreugdevuur. Deze vuren moesten 

de kwade geesten weg jagen. Men geloofden dat als je er overheen sprong, je een jaar lang vrij zou zijn van 

ziekte en ongeluk.  

 

Het Sint Jan’s feest bij de Krentebloesem  

Bij de Krentebloesem vieren wij dit jaar op onze eigen gepaste wijze met onze invulling voor het jonge kind.  

Alle juffies en kinderen die er op deze dag zijn vieren wij het feestje in het park. 

Sint Jan is het feest van delen. De ouders vragen we hier om lekkers te maken voor de picknick en de juffies 

nemen ook iets lekkers te eten mee voor de kinderen en genieten daar met zijn allen van. De kinderen en 

juffies hebben bloemenkransen in het haar en wij dansen met elkaar de bloemendans en spelen spelletjes in 

de kring, bijvoorbeeld ‘Jan Huigen in de ton’ of ‘Er zat een klein zigeunermeisje…”.  

Samen plezier maken staat bij dit feest voorop.  

Aan het einde van het feest krijgt iedereen een boeketje veldbloemen mee naar huis. 

 

Als ouders bent u er tot op heden dit jaar niet bij, i.v.m. de aangepaste richtlijnen en het zijn in groepen. 

Maar wie weet verandert er hier nog iets in en dan zal het uiteraard gedeeld worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uw kind bij de Krentebloesem 

 

Heerlijk dat u een fijne plek heeft gevonden bij de Krentebloesem. Samen met u kijken we altijd graag naar 

hoe we iets mogen verbeteren of hoe we het nog fijner met elkaar kunnen maken. 

Samen omhullen wij graag u kind dat u in alle vertrouwen bij ons brengt. 

 

Misschien heeft u wel leuke ideeën die u met ons wil delen? Dan kunt u altijd een email sturen 

krentebloesem@gmail.com 

Natuurlijk mag u ook altijd mensen die interesse hebben, de Krentebloesem laten zien! 

Hier zijn een aantal aandachtspunten waar we graag u aan helpen herinneren: 

-Denkt u aan een stukje fruit dat uw kind meeneemt? 

-Graag met warme zonnige dagen uw kind insmeren voordat het bij ons komt. 

-Het is fijn als er reserve kleding is (bij ons gaat het soms zo hard, dat we niks meer hebben). 

-als u reserve kleding geeft, dan graag alleen legging of joggingbroek, T-shirt of truitje, romper of 

ondergoed (broekje voor jongen of meisje en sokken) voor onze reserve lade. 

-Verteld u altijd nieuwe rituelen die u thuis ervaart met uw kind aan de juffies? 

-Regenlaarsjes zijn heel fijn bij regen! Eveneens een regenjas! 

-Bij de Krentebloesem zien we geen teenslippers bij de kinderen (ivm gevaar met rennen buiten) 

-Heeft u een allergie ontdekt, vertel het ons direct! 

-Wij hebben heel veel speelgoed, denk eraan voordat u iets meegeeft. Het kan ook snel kwijtraken. 

-Geeft u wel het slaappopje, speentje of lapje mee aan uw kind? 

 

 

Natuurlijk kunnen juffies wel even doorgaan zo…. Maar misschien heeft u een leuk idee voor de komende 

nieuwsbrief? 

Laat het weten via de email. 
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Peuterklasje bij de Krentebloesem 

Sinds nu een klein half jaartje heeft de Krentebloesem op maandag en vrijdag een echte peutergroep. Niet 

iedereen weet het misschien maar de Krentebloesem is ooit opgericht als peuterspeelzaal.  

 

Bij de peutergroep komen kinderen van 2-4 jaar oud. Dit is wel degelijk een hele andere manier van  zijn bij 

de Krentebloesem dan de overige dagen van de dagopvang.  

Juist doordat hier de leeftijden van de peuters hier zo bij elkaar liggen, kunnen we hier andere activiteiten 

aanbieden aan de kinderen. 

We bakken bijvoorbeeld altijd eigen broodjes en eten deze op met heerlijke soep die juffie maakt. 

Ook gaan we met de peuters naar het park achter de Krentebloesem. Dit is met een groep van 12 

wandelende peuters net iets beter te organiseren dan wanneer je dit ook met de hele jonge kindjes 

onderneemt.   

 

                                             

     

Het vrije spel is deze ochtend een van de belangrijkste onderdelen van het samenzijn. Hier kunnen de 

kinderen zich vrij bewegen door de ruimte en daarmee spelen wat zij graag willen. Juffie is altijd op een plek 

in de ruimte waar zij voor iedereen zichtbaar is en waar de kinderen haar kunnen vinden. Door ons materiaal 

dat uitdaagt tot creativiteit en veelzijdigheid kan de peuter het spel zelf maken. Juist omdat ons speelgoed 

vaak nog “niks” is kan het zijn eigen spel ontwikkelen. Het materiaal dat we bij de Krentebloesem gebruiken 

voor het spel is aangeschaft na uitvoering overleg met elkaar en kijken naar wat wij de kinderen aan willen 

bieden. 

 

In de peutergroep komen ook de moeilijkere puzzels op tafel en hamertje tik. Evenals de kralen en het klei. 

De peuter vraagt hier vaak zelf om.  

Ook in het creatieve gedeelte kunnen we vaak andere dingen aanbieden. Zoals het knippen met een schaar, 

het plakken en maken van werkjes en andere vormen van activiteiten. 

 

Momenteel zijn er op de maandag nog plekjes vrij voor de peuter vanaf 2 jaar. Na de zomervakantie zijn er 

ook weer wat plekjes vrij op de vrijdag. 

U kunt hier altijd naar vragen bij juffie Sabrina ( ik ben hier namelijk altijd aanwezig) 

 

 

 



 

 

Agenda 

 
 

 

Mei: 

21 mei gesloten ivm Hemelvaart 

29 mei Pinksterfeestje  

 

 

Juni: 

1 juni gesloten ivm 2de Pinksterdag 

24 juni Sint Jan 

 

 

Juli: 

 

 

 

Tot Slot 

Dank je wel voor het lezen van ons eerste blad voor alle ouders van de Krentebloesem. 

We werken er met veel plezier aan en hopen dat het inzicht geeft bij het leven van de Krentebloesem. 

Tot de volgende keer omstreeks augustus 2020 

De juffies 


