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Nieuwsbrief April 2012 

Consultatiebureau Widar & 

Oudergroep 
 

Zeist, april 2012 
 
Beste ouders, 
 
Namens Sylvia Stroink en de oudergroep van 
consultatiebureau Widar bieden wij u deze 
nieuwsbrief aan. Met hierin een bericht van Sylvia 
over het consultatiebureau (pag. 2). Wij zijn blij 
te horen dat haar herstel na de twee 
heupoperaties goed verloopt. Er is nog meer goed 
nieuws: Margreet Strijker heeft aangegeven dat 
zij de Moeder & Kindgroep op zich wil nemen!  
Op pagina 3 vertelt zij over haar plannen. Op pagina 4 staat een bericht over de ouder-
intervisie die van start gaat. Op pagina 5 stelt Renske Hoekzema-Prak zich voor met 
haar bedrijf Vlinder Ontwerp. Op pagina 6 staat een ‘Wist u dat...’ met activiteiten die 
voor ouders wellicht interessant zijn.  
 
In deze nieuwsbrief willen wij alvast aankondigen dat de Widar oudergroep een aantal 
lezingen gaat organiseren. Mocht u een goede suggestie hebben voor een lezing, stuur 
dan een mailtje naar oudergroepwidar@gmail.com. De eerste lezing vindt waarschijnlijk 
in september plaats. Daarover ontvangt u nog bericht.  
 
Graag bieden wij u als ouders een podium zich voor te stellen. Wilt u een keer met uw 
bedrijf of activiteiten in de nieuwsbrief, stuur dan een mailtje naar 
oudergroepwidar@gmail.com. 
 
Groeten, namens de Widar oudergroep, 
Eveline Reijnders, Tilly Spoelstra, Kristha Takken en Elke Wisseborn 
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Beste ouders 

 
Allereerst wil ik jullie van harte bedanken voor alle lieve attenties, kaartjes, 
mails, bloemen en de vele wensen voor een goed herstel na mijn twee 

heupoperaties! 
Het was hartverwarmend en heeft zeker bijgedragen aan het goede verloop van 
mijn revalidatie. Tot eind april word ik vervangen door Marijnke Witsenburg en 

Mirjam van den Corput. Gelukkig ben ik alweer instaat om zelf het telefonische 
spreekuur en de mails te beantwoorden. Dus daarmee blijf ik op de hoogte van 

het wel en wee van de kinderen. 
 
De cursus 'Zorg rondom het Gezonde en het Zieke kind' heb ik dit voorjaar niet 

aangeboden. Maar in het najaar zal ik zeker weer met volle moed de cursus gaan 
geven. De data hiervan zullen in de nieuwsbrief van september verschijnen 
evenals de nieuwe data voor de Muziek op Schoot- cursus. 

De Peutercursus en de Muziek op Schoot- cursus zijn bijna afgerond en werden 
wederom weer goed bezocht. 
 

Het digitaal dossier heeft nu ook op de locatie Tollenslaan intrede gedaan. Na de 
bekende opstartproblemen, raken we nu aardig thuis in deze methodiek van 
werken. Excuses dat de wachttijden soms iets langer waren.  

In onze begroting hebben we opgenomen dat we de consulttijden iets langer  
kunnen maken. We hopen dat daardoor de wachttijden beperkt zullen worden. 
 

Het nieuwe initiatief van de oudergroep om een intervisie groep te starten, juich 
ik van harte toe. Ook de voorbereiding voor een enquête maakt dat we nog meer 

aan wensen van de ouders en hun kinderen kunnen voldoen. 
 
Ik wens jullie een zonnig voorjaar en alvast een hele mooie zomer toe!  

 
Tot ziens op het Cb 
Hartelijke groeten, Sylvia Stroink- van Moorsel 
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Moeder & Kindgroep 
 
Eens in de paar weken vindt er een Moeder & Kindgroep bijeenkomst plaats. Hierin 
hebben ouders de gelegenheid elkaar te ontmoeten en kunnen de kinderen met elkaar 
spelen. Het is een kleine groep met een ongedwongen en gezellige sfeer. Linda Zwemer 
heeft dit tot nu toe met veel plezier georganiseerd, en zij heeft het stokje nu 
overdragen aan Margreet Strijker. Hieronder stelt Margreet zich voor.  
 

 

 
 

Moeder & Kindgroep gaat weer van start! 

 
Dag,  
 
Ik ben Margreet Strijker. Op de foto hier 
samen met mijn jongste zoon Tibbe. Hij is net 1 
jaar geworden en hij vindt het heerlijk om onze 
woonkamer te verkennen met in elke hand een 
bakje en te lachen met zijn grote broer van 11 
jaar. Ik werk bij de Zonnehuizen als 
secretaresse. Mijn interesses liggen o.a. bij 
verbindende communicatie, het spelen en 

communiceren van kinderen. Ik kan erg genieten van spelende kinderen om mij heen.  
 
Ik ben van plan om de moeder & kindgroep weer te gaan opstarten. Mijn idee is dat we 
1x in de 3 weken bij mij thuis bij elkaar komen. De ouders kunnen dan een kopje thee of 
koffie drinken en de kinderen kunnen spelen met elkaar. Ik vind het ook leuk om een 
thema uit te diepen en daar aandacht aan te besteden, maar dat is maar net wat we als 
groep willen. Ik ben op woensdag en vrijdag vrij. De vrijdagmorgen heeft mijn voorkeur, 
maar in overleg kunnen we ook naar andere dagdelen kijken. Samen kunnen we ook de 
frequentie van het bij elkaar komen bepalen.  
 
Start vrijdagmorgen 18 mei 10.00 uur. Laat je het even weten als je interesse hebt?  
 
Tot ziens, Margreet Strijker  
teammaroen@casema.nl, 06-12234395, Dijnselweg 113, 3705 EL Zeist (Verzetswijk) 
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Ouder-intervisie gaat van start! 
 
Ben jij ook op zoek naar tips van andere ouders over slapen, eten, peuterpuberteit, de 
eerste schooldag, balans werk/gezin/jezelf, het huishouden van een jong gezin, oppas, 
het krijgen van een broertje/zusje, of ieder andere vraag waar je aan denkt rondom de 
zorg voor het jonge kind?  
Binnenkort start een nieuwe groep met ouder-intervisie. Op onze oproep in de vorige 
nieuwsbrief hebben we een aantal enthousiaste reacties gekregen van ouders, dus we 
gaan van start! Tilly de Bruin, één van de oudergroepleden organiseert de ouder-
intervisie bij haar thuis. Heb je interesse? Meld je dan aan bij: tillybruin@hotmail.com. 
Ouder-intervisie zal eens in de 6 weken plaatsvinden, ‘s avonds van 20.00 tot 21.30. 
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Even voorstellen...    
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Wist u dat... 
 
• De Zeister Vrije School op 23 april en 1 juni 

Open inloopdagen organiseert. Er wordt ‘met 
de deuren open’ lesgegeven en u kunt zó 
achterin de klaslokalen plaatsnemen om de 
gang van zaken in een klas van nabij mee te 
maken. Iedereen die een kijkje wil komen 
nemen is welkom, ook zonder aankondiging vooraf. Er zullen leden van het team 
aanwezig zijn om u te ontvangen, rond te leiden, een kop koffie in te schenken en uw 
vragen te beantwoorden. De open inloopdagen duren van 9:00 tot 13:00. De 
leerlingen zijn buiten in de schoolpauzes (10:30 -11:00 en 12:30 – 13:00). 

 
• Aafke Huisman in september een lezing en aansluitend een serie ochtenden 

begeleide ouder en kindgroepen voor ouders met kinderen van 4 tot 24 maanden. 
houdt bij de Wolkenwagen in Driebergen. De inhoudelijke basis voor de ouder-
kindgroepen is ontleend aan de theoretische uitgangspunten van Emmi Pickler, een 
Hongaarse kinderarts. De kosten zijn € 15 per bijeenkomst. Informatie via Aafke 
Huisman, tel: 0317-424076 of 06-50537730 en e-mail: aafke.huisman@hetnet.nl  

 

 

Voor speelgoed & cadeaus 
in prachtige kleuren en 
natuurlijke materialen! 
Steynlaan 65*3701 EC  Zeist 

             030-6914592 

   info@rozemarijn.nl*www.rozemarijn.nl 


