
Stichting Joepie - eerste klas kinderopvang

In december is Piet langs geweest en hebben we met 
de kinderen Kerstfeest gevierd. Maandag 30 decem-
ber hebben de kinderen oliebollen geproefd.
Nu in 2020 wensen we via deze nieuwsbrief een 
ieder alle goeds voor dit nieuwe jaar!

Bijbelverhalen
In januari starten we met het verhaal van Jezus die als  
12 jarige jongen in de tempel is. In de maand februari lezen we met de  
kinderen het verhaal van de blinde Bartimeüs die door Jezus wordt genezen.
 

Projecten
Het eerste project van 2020 is ‘Kleding’. De kinderen zullen volop de  
gelegenheid krijgen om zich te kunnen verkleden.
In februari zal het rollenspel centraal staan bij het thema ‘Ziek zijn’.  
De dokterskoffer en de rolverbanden zullen vaak door de kinderen gebruikt 
worden.

Nieuwsbrief
januari en februari 2020
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Wist u dat...
• Moos in zijn motorkleding bij Joepie speelt?
• Marilène het leuk vindt om een hele hoge toren  

te bouwen?
• Annick de structuur van de rijstwafel ‘tenen’ noemt?
• Noé bij Joepie een echte poppenmoeder is?
• Noor tussen het spelen door even met de leidsters  

gaat kroelen?
• Esmee de pop nog niet naar bed kan brengen?  

Ze eerst het bed op moet maken?
• Mats het leuk vindt om verschillende vormen te  

benoemen?
• Xem met de speelgoedmand de hele groep door ‘sjeest’?
• Seppe als het winter is ook ‘icecream’ verkoopt bij Joepie?
• Thijmen al veel brandjes heeft geblust met de  

brandweerwagen?
• Lucas het leuk vindt om te helpen bij het oprollen  

van het snoer van de stofzuiger?
• Jaïn graag met de auto’s speelt?
• Jeftha het geweldig vindt om in de tuin te spelen?  

Dit dan goed aan zijn kleding te zien is?
• Ard-Jan graag met de juffen een spelletje speelt?
• Hugo graag de lampen bij Joepie uitzet?
• Annemarie het fantastisch vindt om met de  

keukenspullen te spelen?
• Rhodé voor de baby’s een knuffel opzoekt? 
• Ezrah na 5 december iedere keer van klei een  

stoomboot maakt?
• Jop gezellig ‘kletst’ bij Joepie?
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Wist u dat...
• Jad iedere keer zegt, nu de plaatjes van de poes en de 

hond weg zijn bij de box, dat ze weggelopen zijn?
• Mia heel blij was toen ze ‘baby Jezus’ vast mocht houden?
• Rosaline de muziekinstrumenten fantastisch vindt?  

Ze iedere keer wil zingen en muziek wil maken?
• Thies fan is van de olifant? Hij de hele dag laat horen 

welk geluid een olifant maakt?
• Renz bijna alle geiten heeft gevoerd tijdens een  

bezoek aan de geitenboerderij?
• Josia zijn draai al gevonden heeft in de gele groep?
• Joshua graag met de auto’s en de wegenpuzzel speelt? 
• Finn pas op gaat ruimen als hij het echt nodig vindt?  

Hij dit dan heel snel kan?
• Judah heel goed kan klimmen? De juffen dit  

spannender vinden dan hijzelf?
• Jouk de leidsters ‘ínpakt’ met zijn lach?
• Ize het spannend vindt om baby Jezus vast te  

houden? Ze het wel deed?
• Noralyn haar mannetje staat tussen de  

oudere kinderen?
• Jurre de muziekinstrumenten stuk voor stuk bestudeert?
• Joas overal gaat kijken en spelen?
• Lily het leuk vindt om de juffen na te praten?
• Lola dr. het gezellig vindt om met de andere  

kinderen aan tafel te zitten?



Oudercommissie
De eerstvolgende vergadering staat gepland in maart.
 

Voorleesdagen
Op woensdag 22 januari starten de Nationale Voorlees- 
dagen. Bij Joepie starten we al iets eerder, namelijk op  
maandag 20 januari. Iedere dag van deze week  
komen er opa’s en oma’s voorlezen bij de kinderen.

Geboren
• Op 27 november is Lynn geboren, het dochtertje van Anne en haar man 

Dirk-Jan. Inmiddels is Lynn al goed gegroeid en gaat het goed met Anne. 
In februari zal Anne bij Joepie op maandag en donderdag haar werk-
zaamheden in de oranje groep weer oppakken.

• Elim, het broertje van Ruth en Judah, is geboren op 19 december. 
• Op 19 december is ook het zusje van Teun en zijn grote zus Koosje  

geboren. Ze heet Jen.
 

Zwangerschapsverlof
Vanaf eind februari zal het zwangerschapsverlof van Marjolein ingaan.
Voor haar zullen Bianca (maandagochtend) en Anne (dinsdag) werken.

Stagiaire
Inmiddels kunnen we melden dat we op vrijdag van januari tot en met april 
Lianne verwelkomen in de gele groep. Ze is in deze periode bijna iedere 
week aanwezig en ze heeft 1x een stageweek
 

Uurtarief 2020
Het uurtarief van 2020 is vastgesteld op 7,70. Het is van belang dat ouders 
deze wijziging doorgeven bij de belastingdienst. Als dit niet gebeurt krijgen 
ouders minder terug dan waar ze recht op hebben.



Pedagogische coach
Sinds 2019 heeft iedere kinderopvangorganisatie een pedagogische coach. 
Bij Joepie is dat Bianca. Inmiddels zijn de eerste gesprekken met de leidsters 
gevoerd n.a.v. de video interactie. Het volgende is daar uitgekomen:

• We hebben gesproken over het spelmateriaal.
• Iets waar we ons komend jaar in willen verdiepen is ‘tijdsdruk/werkdruk’: 

hoe kunnen we de kinderen nog meer aandacht en begeleiding geven? 
• Later dit jaar zal ook de begeleiding van de 3-jarigen aan bod komen. 

Uitgebreide informatie over de taken en invulling van de uren van de  
pedagogisch coach is te vinden in de oudermap in de gang. 
 

Digitalisering facturen
Vanaf 1 januari 2020 werken we bij Joepie met een softwarepakket waarbij 
de facturen digitaal worden verstuurd. Het is ook de bedoeling dat de  
facturen digitaal kunnen worden ingezien. 
De laatste papieren factuur zal van december 2019 zijn en in januari worden 
meegegeven. Zo is de jaaropgave van 2019 het laatste exemplaar op papier.



Kalender

Januari
 3 Manuel wordt 1 jaar 
 16 Lauren wordt 1 jaar 
 27 Noor wordt 2 jaar 
 30 Hanneke is jarig

Februari
 2 Ries wordt 4 jaar 
 4 Ezrah wordt 4 jaar 
 5 Emma wordt 2 jaar 
 7 Rosaline wordt 4 jaar 
 15 Jace wordt 4 jaar 
 16 Marjolein is jarig
 18 Daan wordt 4 jaar 
 21 Finn wordt 4 jaar 

Om alvast te  
noteren
De zomersluiting van  
2020 is bekend:  
de week van 20 juli  
en de week van 27  
juli (week 30 en 31).

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

Volg ons:

Afscheid
in de gele groep:

• Siebe was vrijdag 27 dec  
voor het laatst.

• Woensdag 29 jan komt Ries voor  
het laatst.

• Rosaline is woensdag 5 febr voor  
het laatst.

• Tim neemt vrijdag 21 febr afscheid.
• Finn is maandag 24 februari voor het laatst.

in de oranje groep:
• Daan neemt maandag 3 febr afscheid.

• Donderdag 13 febr is Jace voor het laatst.
• Ezrah neemt vrijdag 28 febr afscheid.
Deze kinderen gaan allemaal naar de 

basisschool. 
• Vrijdag 31 jan neemt  

Marilène afscheid.

Welkom
in de gele groep:

• Josia (3,5 jaar) speelt sinds 
dec elke dinsdag bij ons. 

• Rosie (5 maanden) is vanaf 7 jan 
elke dinsdag en vrijdag bij ons. Ze komt 

dan met haar zus Lola mee.
in de oranje groep:

• Vanaf 8 jan komt Jort (7 maanden)  
elke dinsdag en woensdag met zijn  

zus Noor mee.
• Op donderdagochtend 9 jan speelt  
Naomi (bijna 3 jaar) voor het eerst  

bij ons.
• Seth (4 maanden) komt vanaf  
febr op dinsdag en woensdag 

met zijn broer Jeftha mee.


