Nieuwsbrief
januari en februari 2018

Tijdens de maand december hebben we veel
kinderen met waterpokken begroet bij Joepie.
Gelukkig hebben de meeste kinderen deze
ziekte nu gehad.
We hebben in december ook feest gevierd.
Piet is 2 dagen langs geweest en we
hebben het Kerstfeest gevierd. Tijdens de
laatste Joepie-dag van 2017 hebben we
oliebollen geproefd.
We wensen alle lezers van deze nieuwsbrief een
goed en gezond 2018 toe!

Bijbelverhalen
Het verhaal over de 12 jarige Jezus vertellen
we de kinderen tijdens de maand januari.
Vanaf 29 januari tot en met 23 februari staat
het verhaal van Zacheüs centraal.
Eind februari starten we met de voorbereiding op het Paasfeest: het verhaal
over de intocht in Jeruzalem.

Project
In januari starten we met het project ‘winterslaap’. Er is een slaapfeestje gepland. Hiervoor
worden de kinderen speciaal uitgenodigd.
Het thema van februari zal ‘verjaardag’ zijn.
Het hele jaar organiseren we rondom het
thema FEEST de projecten. De reden leest u
verderop in de bijlage bij deze nieuwsbrief.

Stichting Joepie - eerste klas kinderopvang
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De eerstvolgende vergadering staat in maart gepland.
Inmiddels kunnen we melden dat Malene de Groot,
moeder van Bram en Louise, belangstelling heeft om
één van de vacatures op te vullen.

Voorleesdagen
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Woensdag 24 januari starten officieel de Nationale
Voorleesdagen. Bij Joepie willen we hier graag
een hele week aan besteden. Iedere dag, vanaf
22 januari tot en met 26 januari, zal er een ouder
voorlezen uit een prentenboek met als thema ‘feest’.
Dit is de eerste activiteit van het jubileum.

Workshop ‘muziek op schoot’
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Dit jaar organiseert de oudercommissie geen
ouderavond, maar een ouder-zaterdagochtend.
Myriame verzorgt op zaterdagochtend 10 februari
twee gratis workshops ‘muziek op schoot’.
Ze zal van 9.30-10.00 uur de workshop geven voor de
0 en 1 jarige kinderen. De inloop is vanaf 9.15 uur.
Van 10.15-10.45 uur zal de workshop voor de 2 en
3 jarigen verzorgd worden. Hierbij is de inloop
vanaf 10.00 uur.
Omdat er is een maximum van 15 is gesteld aan het
aantal kinderen hangt in de gang een lijst waar
kinderen aangemeld kunnen worden.

Maandag 4 februari 2008 was de eerste
echte Joepiedag. Inmiddels is dat alweer
10 jaar geleden. We zijn toen met 4
kinderen gestart en het team bestond uit
3 leidsters: Bianca, Fenneke en Karin.
In februari 2018 komen 56 kinderen spelen
en bestaat het team uit: Anne, Bianca, Demi,
Fenneke, Marjolein (gestart in 2008 als
stagiaire), Sarina (als stagiaire gestart in
2010) en Karin.
Heel 2018 willen we met diverse activiteiten
vieren dat Joepie 10 jaar bestaat.
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Scholing Uk en Puk
Inmiddels hebben de leidsters 4 scholingsbijeenkomsten over de methode VVE methode Uk en
Puk achter de rug. Naar aanleiding van deze cursus zijn
er een paar kleine wijzigingen bij Joepie doorgevoerd.
Op de kast zijn foto’s met de naam van het speelgoed
geplakt, zodat de kinderen al op jonge leeftijd zelfstandig
op kunnen ruimen en dat kinderen op speelse wijze in
aanraking komen met letters en woorden. Een ander
voorbeeld zijn de kaartjes op de deur met de foto
en naam van de leidsters die op die dag werken.
De kinderen hebben kennisgemaakt met
handpop Puk. Deze pop wordt onder andere
gebruikt bij de introductie van een nieuw
project of als er een probleem tussen de
kinderen opgelost moet worden.
De docent van de cursus heeft 2x een groepsbezoek afgelegd om de leidsters aan het werk
te zien en feedback te geven.
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Joepie bestaat 10 jaar!
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Nieuwe wet- en regelgeving
In 2018 zullen de eerste aanpassingen van kracht zijn om
de kwaliteit van de kinderopvang te waarborgen:
• Er moet altijd een leidster aanwezig zijn die in het bezit
is van een diploma kinder EHBO. In 2016 hebben alle
leidsters hun diploma gehaald en volgen zij de
herhalingslessen.
• Alle kinderen hebben een mentor toegewezen gekregen.
Dit zijn de leidsters waar de oudergesprekken mee
hebben plaatsgevonden.
In maart wordt ook een nieuwe regel geïntroduceerd.
Dit wordt in de volgende nieuwsbrief toegelicht.

Uurtarief 2018
Tijdens de vergadering van de oudercommissie van
19 september is het uurtarief besproken. Er is vergeleken
met kinderdagverblijven in de omgeving. De conclusie was
dat Joepie onder het gemiddelde uurtarief zit en zeker
geen mindere diensten verleent.
In overleg met de leden van de oudercommissie is besloten
dat het uurtarief in 2018 voor Joepie 6,90 euro zal zijn.
Het maximumuurtarief voor 2018 is door het ministerie
vastgesteld op 7,45 euro. Dit betekent dat
de ouders van Joepie over het volledige
bedrag kinderopvangtoeslag kunnen
krijgen.
LET OP!
De wijzigingen bij de belastingdienst
moet elke ouder zelf doorgeven.
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Roos graag wil ‘kerstfeesten’?
Emma iedere keer de pop in een warm dekentje wikkelt?
Sarah graag aan tafel knutselt?
Fender de juffen een cadeautje gaf? Hij zei dat hij
de kerstman was?
Louise a. heel blij was dat het licht weer aangedaan
werd na het Kerstfeest?
Domenique wegduikt als de leidsters een foto van
hem willen maken?
Siebe de juf een high five kwam geven tijdens het spelen?
Féline haar gelakte nagels aan iedereen liet zien?
Kees het erg gezellig heeft met zijn vriendje Benjamin?
Elin het leuk vond om de sterretjes op te plakken
boven de kerststal?
Bram genoten heeft van zijn verjaardagsfeestje?
Senn heel goed voor de pop zorgt?
Jarik voor de andere kinderen de sprongen telt
als ze springen op de trampoline?
Jeriël de juffen lieve complimentjes geeft?
Fem het liefst de hele dag verstoppertje speelt?
Joah niet wil stoppen met verven? Hij steeds ‘bijna
klaar’ is?
Lucien graag op de trampoline wil springen? Hij er alles
aan doet om op de trampoline te klimmen?
Luuk ervan geniet om met de juffen te knuffelen?
Jasmijn de nagels van juf Mirna heeft gelakt?
Finn graag in de bakfiets zit om rondgereden te worden?
Ruth br. goed voor de sleutels van haar moeder zorgt?
Ze tijdens het zwaaien de sleutels weer teruggeeft?
Lucie in haar jurk graag rondjes draait?
Ezrah niet kan stoppen met kijken naar de vallende
sneeuwvlokken?
Marilène erg flexibel is? Ze in haar kinderstoel haar
benen op het blad legt?
Daniël genoten heeft van het glijden van de glijbaan?
no
Rosaline als ze binnenkomt direct naar het raam
loopt om te zwaaien?
Koosje helemaal los gaat als ze met scheerschuim mag spelen?
Mia het heerlijk vindt om in de box
te chillen?
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Wist u dat...

e

•
•
•

•
•

ise dg

Ky a

•
•

L

Rie

s

Te
un

•
•
•
•

ou

•

Flore

•
•
•

Geboren

Kalender
Januari
6
17
30
31

Siebe wordt 2 jaar
Jeriël wordt 4 jaar
Senn wordt 3 jaar
Jayden wordt 4 jaar

Februari

2 Ries wordt 2 jaar
4 Ezrah wordt 2 jaar
7 Rosaline wordt 2 jaar
10 Workshop Muziek op Schoot
15 Jace wordt 2 jaar
16 Marjolein is jarig
21 Sara wordt 1 jaar
		
Finn wordt 2 jaar

Welkom

Rosaline heeft op
2 november een
zusje gekregen.
Ze heet AnneSophie.

• Dinsdag 9 januari
is Noah (3 maanden)
voor het eerst bij ons.
• Thies (5,5 maand) speelt
vanaf 10 januari op
woensdagochtend en op
vrijdagochtend bij ons.
• Woensdag 17 januari komt
Anne-Sophie (2,5 maand)
voor het eerst mee met
haar zus Rosaline.

Afscheid

• Dinsdag 19 december was Daan voor
het laatst bij ons.
• Op donderdag 18 januari
nemen we afscheid
van Jeriël.
Om alvast te noteren:
• Jayden neemt vrijdag
• Zomerfeest/Joepie-reünie:
26 januari afscheid. De beizaterdag 16 juni 2018
de jongens gaan naar
de basisschool.
• Zomersluiting in 2018: week 30 en 31
(maandag 23 juli tot en met vrijdag 3 augustus).

Bezoek aan de koeien
van buurman Hans

Volg ons:
Oosteinde 43 3366 BG Wijngaarden t. (0184) 42 53 59 www.joepie.nu

