Nieuwsbrief
januari en februari 2019

Tijdens de week voor het Kerstfeest hebben de
kinderen tijdens het Kerstverhaal om de beurt
baby Jezus vast mogen houden.
Intussen is er hard gewerkt aan de nieuwe
slaapkamer en in de nieuwe groepsruimte.
Onder het kopje uitbreiding is er meer te
lezen.

Bijbelverhalen
In de maand januari wordt het verhaal voorgelezen dat Jezus 12 jaar is en dat z’n ouders hem in
de tempel vinden.
Vanaf 28 januari vertellen we de kinderen over
de toren van Babel.

Project
Tijdens het eerste project van 2019 staan
vogels centraal.
Daarna gaan we over Bob de Bouwer werken
met de kinderen.

Nieuw gezicht
Sinds 2 januari werkt Pauline op woensdag en
vrijdag bij ons in de oranje groep.
Hallo, ik ben Pauline, getrouwd en moeder
van 3 kinderen. Inmiddels heb ik ervaring in
de kinderopvang doordat ik op een babygroep, peuterspeelzaal en BSO heb gewerkt.
De laatste jaren heb ik als gastouder gewerkt. Ik vind het erg leuk om bij de oranje
groep te werken.

Stichting Joepie - eerste klas kinderopvang
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Oudercommissie
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De eerstvolgende vergadering van de oudercommissie
vindt in maart plaats.

Vacature oudercommissie
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Tijdens de laatste vergadering heeft Tabitha, de moeder
van Fem, aangegeven dat ze haar plaats beschikbaar stelt
binnen de oudercommissie.
Belangstellenden kunnen zich persoonlijk, telefonisch
(0184-425359) of via de mail (hallo@joepie.nu)
aanmelden bij Karin.
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Uurtarief 2019
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Voor Joepie hebben we het uurtarief voor 2019 op
7,40 vastgesteld. Het is van belang dat ouders deze
wijziging doorgeven bij de belastingdienst.
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Er is nog een verandering, de aangepaste website.
Vanaf 28 december 2018 is de Joepie website
vernieuwd. Het grote verschil zijn de foto’s. Op
Facebook plaatsten we al foto’s waarbij de kinderen
onherkenbaar in beeld staan. Nu is dit ook het geval bij
de site. Voor de enkele foto’s waarbij de kinderen wel
duidelijk in beeld zijn is toestemming gegeven
door de ouders. Neem gerust een kijkje op
www.joepie.nu
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• Siebe erg onder de indruk was toen hij zichzelf in
het spiegelbeeld van het gouden papier ontdekte?
• Emma graag boekjes leest over het Kerstfeest?
• Als Ezrah ´verstopt´ is onder de tafel, hij daar dan de
vruchtenhageltjes eet die op de vloer zijn gevallen?
• Jaïn baby Jezus kusjes gaf toen hij hem op schoot mocht?
• Louise a. graag knutselt?
• Jeftha de juffen roept als het etenstijd is?
• Féline het tekenen van vuurwerk erg leuk vond?
• Fender een echte romanticus is? Hij graag liedjes
zingt over sterren in de nacht?
• Senn onze krachtpatser is? Hij alle stoelen in één
keer op wil ruimen?
• Rosaline het kerstverhaal van begin tot het eind kan
vertellen?
• Het favoriete vervoersmiddel van Thies de loopauto is?
• Mia graag op de bank klimt? Dit haar favoriete plekje
is om zelf een boekje te lezen?
• Jarik heel enthousiast zijn glitternagels voor het
Kerstfeest liet zien?
• Fem na het verhaal over de wijze mannen vertelde
dat haar papa ook een wijze man is?
• Joah met duplo mooie huizen kan maken?
• Finn tijdens het spelen liedjes zingt?
• Ize appelstroop het allerlekkerst vindt op haar boterham?
• Moos op alle vragen ‘ja’ als antwoord geeft?
• Marilène de juffen graag een handje helpt?
• Seth voor de lunch regelt naast wie hij gaat zitten?
• Noé mee beweegt als we liedjes zingen?
• Annick verliefd keek toen ze baby Jezus vast
mocht houden?
• Noor altijd smult van haar fruithap?
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• Esmee eerst een knuffel uit de kast pakt en dan
gaat spelen?
• Judah het liefst kijkt wat de grote kinderen doen?
• Koosje onze kerstliedjes allemaal kent?
• Lily lief kan lachen naar de juffen?
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Wist u dat...

Jamie
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Uitbreiding

Vanaf 2019 is het zover, de tweede Joepie groep is gestart. Voor de kerstvakantie zijn we met de kinderen een paar keer wezen kijken. Iedere keer
was het weer anders geworden. Heel veel dingen zijn vergelijkbaar met de
andere groep, maar de kleur op de muur is anders. De nieuwe ruimte heeft
een oranje muur en noemen we de oranje groep. De bestaande groep had al
een gele wand en dit blijft zo.
Tijdens de oudergesprekken is bekend gemaakt in welke groep de kinderen
vanaf januari spelen.
Nu is ook bekend welke leidsters in welke groep werken.
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Gele groep:
Demi en Marjolein (ochtend),
Dianne (middag)
Bianca en Marjolein
Karin en Demi
Demi en Bianca
Demi en Karin

Parkeren

Oranje groep:
Anne en Jonette
Anne en Jonette
Pauline en Anne
Jonette en Anne
Jonette en Pauline

Als de parkeerplaats vol is mogen de auto’s worden geparkeerd vóór het hek
van het weiland (naast Joepie) van overbuurman Hans. Deze parkeerruimte
wordt binnenkort verhard.

Geboren

Kalender
Januari

6 Siebe wordt 3 jaar
27 Noor wordt 1 jaar
30 Senn wordt 4 jaar

Op 8 november
2018 heeft Naud een
broertje gekregen.
Hij heet Hugo. Vanaf
februari komen
ze samen naar
Joepie.

Welkom

In de gele groep:
• In jan starten Ezra (2 jaar) en
zijn zusje Noralyn (1 jaar) op
wisselende
dagen. Vanaf maart spelen
Februari
ze
allebei
op wo bij ons.
2 Ries wordt 3 jaar
In de oranje groep:
4 Ezrah wordt 3 jaar
• Ma 7 jan zijn Maas (3 maanden) en
7 Rosaline wordt 3 jaar
Daan (2 jaar) voor het eerst bij ons.
15 Jace wordt 3 jaar
• Seppe (1 jaar) speelt vanaf 8 jan iedere
di- en wo-ochtend bij ons.
16 Marjolein is jarig
• Mats (2 jaar) komt vanaf 9 jan op wo-ochtend
18 Daan wordt 3 jaar
bij Joepie spelen. Zijn broertje Ties (3 maanden)
21 Finn wordt 3 jaar
komt vanaf 23 jan.
• Vanaf 10 jan is Isa (2 jaar) iedere do bij ons.
• Thijmen (2 jaar) komt vanaf 21 jan op
ma en vrij bij ons.
• Ma 29 jan is de eerste Joepiedag voor
Om alvast te noteren
Emma (11 maanden).
De zomersluiting van 2019
• Op 6 febr Komt Elin voor het eerst bij
valt in de weken 30 en 31.
ons. Ze komt op wo-ochtend spelen.
Dit is van maandag 22 juli
• Vanaf februari is Hugo
tot en met vrijdag 2 augustus.
(3 maanden) voor het eerst
bij ons.

Afscheid

Vanaf februari gaat
Senn naar groep 1
van de basisschool. Hij
neemt donderdag 31
januari afscheid bij
ons.
Volg ons:
Oosteinde 43 3366 BG Wijngaarden t. (0184) 42 53 59 www.joepie.nu

