
Stichting Joepie - eerste klas kinderopvang

We wensen een ieder een mooi en 
gezond 2021 toe! 

Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat  
we de eerste weken van januari alleen nood-
opvang mogen verzorgen bij Joepie. We zien 
ernaar uit om alle kinderen met hun ouders 
weer te kunnen ontmoeten.

Bijbelverhalen
Het verhaal van de bruiloft in Kana wordt in  
januari aan de kinderen verteld. Bij het maken van 
deze nieuwsbrief is nog niet bekend of we alle  
kinderen in januari weer zullen zien; vandaar de  
volgende link naar het verhaal uit de Kijkbijbel:  
bekijk het verhaal hier.
Voor de maand februari staat het verhaal van  
de 4 mannen en hun zieke vriend die ze bij Jezus  
brengen op het rooster.

Nieuwsbrief
januari en februari 2021

https://www.youtube.com/watch?v=krKDcZKyFrA


Projecten
Het prentenboek van de Nationale Voorleesdagen van 
2021 is ‘Coco kan het’. Dit prentenboek staat de hele 
maand januari centraal. Klik hier om het alvast te  
zien en te horen. 
Bij dit boek leren we de kinderen een liedje. 
Dit kun je hier bekijken en luisteren.

In februari zijn we van plan om te starten met het  
thema ‘Ziek zijn’ of anders omschreven ‘Beter worden’. 
 

Ouderavond 2021 in een digitaal jasje
Komt dit jullie als ouder/verzorger ook bekend voor; Dat je net op het punt 
staat de deur uit te gaan, maar je peuter besluit om niet mee te gaan? Of dat 
het eten en slapen elke avond een strijd is? Wij als oudercommissie in ieder 
geval wel. Daarom hebben wij hulp gevraagd aan de leidsters van Joepie. 
Zij staan tijdens de ouderavond klaar om onze vragen te beantwoorden met 
betrekking tot het op pedagogisch verantwoorde manier om gaan met onze 
kinderen. Wij zijn heel nieuwsgierig naar alle tips en truckendozen die  
worden gebruikt bij Joepie. Zijn jullie dit ook, meld je dan snel aan!

Dit jaar zal de ouderavond in een digitale omgeving plaatsvinden via Teams 
op dinsdag 9 maart 2021. Daar hebben we jullie emailadres voor nodig. 
Aanmelding heeft dan ook de voorkeur via oc@joepie.nu, zodat we gelijk in 
bezit zijn van het juiste mailadres. Hier kun je gelijk ook je vragen stellen die 
je graag die avond beantwoord zou hebben. Dit kan ook via 
het formulier dat in de gang hangt. 

Uurtarief 2021
Met ingang van januari is het uurtarief van Joepie € 7,95. 
Het is van belang dat ouders de wijziging zelf bij de  
belastingdienst doorgeven.

https://www.youtube.com/watch?v=vb3eW8MyuDM
https://www.youtube.com/watch?v=vb3eW8MyuDM
https://www.youtube.com/watch?v=glTKI0KyESM&feature=youtu.be
mailto:oc%40joepie.nu?subject=


Stagiare stelt zich voor
Mijn naam is Fairuzza Redjosentono en ik ben 21 jaar.
Ik doe de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinder- 
opvang Niveau 3, op het Da Vinci college.
Mijn hobby’s zijn: Voetballen, muziek maken en veel  
buiten zijn.
Vanaf 8 februari tot 9 juli ben ik iedere maandag voor 
stage bij Joepie. Eerst in de gele groep en wellicht later 
tijdens deze periode in de oranje groep.

Zwangerschap Hanneke
Op 14 december is Hanneke bevallen van een dochter. Ze heet Sifra.
Het is de bedoeling dat Hanneke na haar verlof nog vakantie opneemt.  
De verwachting is dat ze in maart haar werkzaamheden op donderdag in  
de oranje groep weer oppakt.

Wist u dat...
• We net voordat Joepie dichtging nog Kerstfeest hebben gevierd met  

de kinderen?
• Het liedje over de Wijzen goed meegezongen werd?
• Sommige kinderen nog steeds graag over David en 

Goliath willen zingen? Luister en kijk dit lied hier. 

https://www.youtube.com/watch?v=PhnNjOxRpC4
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Volg ons:

Kalender

januari
 3 Manuel wordt 2 jaar 
 18 Senn wordt 1 jaar 
 19 Yill wordt 1 jaar 
 25 Rachel is jarig
  Anne wordt 3 jaar 
 27 Noor wordt 3 jaar 
 30 Hanneke is jarig

februari
 5 Emma wordt 3 jaar 
 6 Hailey wordt 1 jaar 
 10 Jan wordt 1 jaar 
 16 Marjolein is jarig
  Floris wordt 1 jaar 

Om alvast te noteren
• De digitale ouderavond  

staat gepland op dinsdag  
9 maart.

• De zomersluiting van 2021 is  
van maandag 19 juli tot en met  
vrijdag 30 juli (weken 29 en 30).  
Vanaf 2 augustus is Joepie weer open.

Welkom
in de gele groep:

• Zeïrah (3 maanden) start maan-
dagmiddag bij de noodopvang. Ze 

komt dan met haar zus Davinah mee. 
• Isabella (9 maanden) is op 7 januari 

voor het eerst bij de noodopvang. Ze komt 
dan met haar zus Anne-Sophie mee naar 

Joepie. 
• Als de noodopvang voorbij is komen de 
zusjes van Cas, Evi en Ize (beiden 5 maan-

den), op woensdag en vrijdag spelen 
in de oranje groep:

• Als Joepie weer volledig open is 
komt Ruth (2,5 jaar) op donder-

dagochtend met haar zus 
Naomi mee.

Geboren
• Op 10 november 

heeft Joshua een zusje 
gekregen. Ze heet Ize.
• Naomi heeft op 16 

november een broertje 
gekregen. Hij heet 

Job.

Afscheid
in de oranje groep:

Donderdag 25 februari is 
de laatste dag dat  

Naomi komt spelen. 
Vanaf maart gaat ze 
naar de basisschool.


