
Stichting Joepie - eerste klas kinderopvang

Het jaar 2021 ligt inmiddels achter ons. Met 
gemengde gevoelens denken we terug. De lock-
down samen met de quarantaineperiodes van 
verschillende gezinnen en leidsters tegenover de 
mooie momenten die wij samen met de kinderen 
hebben beleefd. 
We zien uit naar een mooi 2022 waarbij we hopen om er 
samen met jullie als ouders te mogen zijn voor de kinderen.

Projecten
Vanaf 3 januari zijn we gestart met het winterproject. Dit jaar staat de ijsbeer 
centraal. We lezen de kinderen onder andere prentenboeken voor over Lars 
de ijsbeer en zullen met ‘sneeuw’ (scheerschuim) gaan spelen.
In de week van 24 januari gaan we met de kinderen werken rondom het 
prentenboek ‘Vos gaat een stukje rijden’.

Nieuwsbrief
januari en februari 2022
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Wist u dat...
• Hugo zijn speelgoed ambulance of speelgoed brandweer 

mee naar Joepie brengt om aan zijn vriendjes te laten 
zien? Zij hier ook mee mogen spelen? 

• Noor elke week wil danken dat haar broertjes  
geboren zijn? 

• Benja kusjes geeft aan de dieren in het boekje?
• Xem hele lange treinbanen kan bouwen?
• Annemarie bij Joepie graag verstoppertje speelt?
• Jort vdp. “Ta da” zegt als hij zijn beker of bord leeg heeft?
• Floris de baby’s uitvoerig aait?
• Jop het liefst met de auto’s speelt? Hij dan lange  

files maakt?
• Hailey bij de baby’s in de box wil zitten?
• Pim lief lacht als de juf hem roept? Hij dan  

lachend wegloopt?
• Anne dol is op knutselen?
• Jan hard roept: “Snuiten!”, als iemand z’n neus snuit?
• Simon bij het Kerstfeest allemaal kusjes geeft aan  

baby Jezus?
• Neylan fan is van de Kerststal? Hij steeds het  

lichtje aanzet?
• Seth r. graag bij de grote kinderen zit? Hij dan  

volop geniet van wat hij ziet?
• Joël alle meubels uitprobeert door er aan te gaan staan?
• Daan dg. vrolijk lacht naar alle juffen?
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Wist u dat...
• Yill tijdens het verschonen altijd het boekje van  

de koe wil lezen?
• Julia de grote kinderen in de gaten houdt?  

Ze precies weet wat ze doen?
• Judah nog steeds vertelt dat hij een Pietje is? 
• Sett de vrachtwagens hoort aankomen? En als ze  

langsrijden dit aan iedereen laat weten door  
“Vrachtwagen” te roepen?

• Lily veel vriendjes en vriendinnetjes heeft? Ze precies 
weet naast wie ze aan tafel wil zitten?

• Lola het leuk vindt om ’s morgens te helpen met  
de borden uit de vaatwasser te halen?

• Fabian heel veel speelgoedjes kan vinden waar hij  
mee kan ‘bellen’?

• Lukas bij binnenkomst altijd vraagt of Cas ook komt?
• Evi haar vinger opsteekt als je vraagt: “Waar is Evi?”
• Isabella graag wat lekkers uit het speelgoed keukentje 

aan de juffen geeft?
• Seppe “Hahahaha” zegt als de juf een grapje maakt?
• Rosie samen met Liv kan giechelen zonder dat ze  

iets tegen elkaar zeggen? 



Bijbelverhalen
In de maand januari vertellen we de kinderen het verhaal van Jezus die als  
12-jarige in de tempel is.
Vanaf 31 januari staat de gelijkenis over de Samaritaan die de Joodse man 
hielp op het rooster.

 

Oudercommissie
Het voornemen is om een ouderavond te organiseren rondom het thema 
EHBO. Momenteel is het niet bekend of dit in januari of februari plaats kan 
vinden, gezien de huidige coronamaatregelen.
De volgende vergadering staat gepland in maart. 

Mondkapjes en afstand
Helaas moeten we melden dat het dragen van een mondkapje en het  
houden van afstand nog steeds nodig is gezien het advies  
van het OMT. 

Uurtarief 2022
Het nieuwe uurtarief van 2022 is vastgesteld op € 8,15.  
De wijzigingen geven de ouders zelf door aan de  
belastingdienst.

Nieuw rekeningnummer maandelijkse  
automatische incasso
Zoals het er nu uitziet zal de maandelijkse automatische incasso in 
januari 2022 voor het laatst plaatsvinden naar het bekende rekeningnummer 
van Stichting Joepie NL73 RABO 0131 8767 40.
Vanaf februari (over de maand januari) zal Kinderdagverblijf Joepie Wijn-
gaarden B.V. incasseren met rekeningnummer: NL73 RABO 0376 1266 20.
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Stagiaires
• Op maandag zal Hanske vanaf 10 januari stage-

lopen in de oranje groep. Het is een oriënterende 
stage voor Hanske.

• Rosanne neemt vrijdag 28 januari afscheid bij de 
gele groep. Vanaf februari gaat ze zich op school het 
2e half jaar richten op de theorie.

• Fleur loopt vanaf 31 januari stage op de gele groep. 
Zij stelt zich voor: Mijn naam is Fleur Tukker, ik ben 16 
jaar en ben eerstejaars op het Hoornbeeck College in 
Rotterdam waar ik de opleiding pedagogisch mede-
werker doe. Ik kom bij Joepie stagelopen tot 15 april. De 
kinderen van de gele groep zien mij op maandag, dins-
dag, donderdag en vrijdag. Natuurlijk heb ik er heel veel 
zin in om samen met de kinderen op te trekken en bij te 
dragen aan hun ontwikkeling. 

• Vanaf 3 februari zal Kaylee op donderdag stagelopen 
in de oranje groep. Ze zit net als Fleur in het eerste jaar 
van haar opleiding.

Nationale Voorleesdagen 2022
De Nationale Voorleesdagen starten op woensdag  
26 januari en duren tot en met zaterdag 5 februari.  
Dit jaar is ‘Maar eerst ving ik een monster’ verkozen  
tot het prentenboek van het jaar. De bibliotheken in 
onze omgeving hebben een ander prentenboek uitge-
zocht waar wij ons bij aansluiten: ‘Vos gaat een stukje 
rijden’. Het is nog niet bekend hoe we extra aandacht 
gaan geven aan de Nationale Voorleesdagen. Dit heeft 
te maken met de regelgeving rondom corona.

Oproep: Spaar je mee voor nieuwe potjes?
Met de kinderen hebben we een lichtje gemaakt voor het Kerstfeest. We  
zijn nu bijna door onze voorraad potjes heen. Wie helpt ons met het sparen 
van een nieuwe voorraad Olvarit potjes? Onze voorkeur gaat uit naar de  
‘4 maanden potjes’. Alvast bedankt voor het sparen!
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Volg ons:

Kalender

Januari
 2 Marieke is jarig
 3 Manuel wordt 3 jaar 
 18 Senn wordt 2 jaar 
 19 Yill wordt 2 jaar 
 25 Anne wordt 4 jaar 
  Rachel is jarig
 27 Noor wordt 4 jaar 
 30 Hanneke is jarig

Februari
 4 Daan dg. wordt 2 jaar 
 5 Emma wordt 4 jaar 
 6 Hailey wordt 2 jaar 
 10 Jan wordt 2 jaar 
 14 Ralph wordt 1 jaar 
 16 Floris wordt 2 jaar 
  Marjolein is jarig
 20 Joël wordt 1 jaar 

 

Om alvast te noteren
De zomersluiting van 2022 valt in de  
weken 29 en 30. Dit is van 18 juli tot en  
met 29 juli.

Welkom
in de oranje groep:

• Daan dg. (bijna 2 jaar) komt sinds 
11 december iedere vrijdag.

• Rhodé (2,5 jaar) is vanaf 13 januari 
iedere donderdagochtend bij ons. 

• Vanaf 14 januari komt Bowie (5 maanden) 
iedere vrijdag met haar broer  

Xem mee naar Joepie.
in de gele groep:

• Lauren (3,5 maand) komt woensdag  
12 januari voor het eerst.

• Op woensdagochtend 26 januari komt 
Sophie (4 maanden) voor het eerst. Ze 

komt daarna ook iedere vrijdagoch-
tend met haar broer Lukas mee.

• Remy (1 jaar) komt vanaf 4 
februari op vrijdag.

Afscheid
in de oranje groep:

• Anne neemt donderdag 
20 januari afscheid.

• Op dinsdag 25 januari is 
Noor voor het laatst.
• Dinsdag 1 februari 

neemt Emma afscheid.


