
Zaterdag 16 juni hebben we met ongeveer  
180 mensen het 10 jarig jubileum van Joepie  
gevierd. Joepiekinderen die al op de basis-
school zitten hadden we ook uitgenodigd 
voor deze bijzondere dag. 

Bijbelverhalen
Tot aan de zomersluiting vertellen we de  
kinderen het verhaal van Mozes die door de  
prinses wordt gevonden. De kinderen mogen 
ook met (pop) Mozes en het rieten mandje spelen.
Tijdens de maand augustus staat de gelijkenis van het 
huis op de rots centraal. 

Project
In juli werken we over water. Het spelen met 
water ontbreekt niet.
Na de zomersluiting werken we over het 
thema ‘restaurant’. Het is de bedoeling dat 
we met Joepie ook echt uit eten gaan in  
’t Wingerds Hof. Bij dit project willen we de 
kinderen ook andere soorten fruit laten  
proeven dan dat ze gewend zijn bij Joepie. Het 
knutselen staat wat op de achtergrond en het  
prikkelen van de zintuigen meer op de voorgrond.

Stichting Joepie - eerste klas kinderopvang
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Stagiaires
Na de zomervakantie starten 2 nieuwe stagiaires  
bij ons. Op maandag komt Naomi bij ons en op  
de andere dagen zal Dorine bij ons stagelopen.

Oudercommissie
De leden van de oudercommissie hebben het  
zomerfeest voorbereid. Het was een geslaagd feest!  
Voor één van de leden, Marie-Louise, was het de  
laatste activiteit binnen de commissie.
In september vindt de volgende  
vergadering plaats.

Medicijnen
Kuurtjes moeten worden afgemaakt.  
Daarom is het soms nodig om bij  
Joepie medicijnen toe te dienen  
bij kinderen. Om fouten te voor- 
komen willen we graag schriftelijk  
en ondertekend op papier  
hebben wat de hoeveelheid is  
van het medicijn en op welk  
tijdstip het moet worden toegediend.
Omdat zetpillen onderdrukkend werken geven we  
deze niet bij Joepie. Het gaat alleen om een kuur  
of om medicijnen die verlichtend werken, zoals  
neusspray of een zalfje tegen de jeuk.



Wist u dat...
• Lola graag bij de juf op schoot klimt?
• Tyke de hand van de juffen pakt om iets te laten zien?
• Ries tijdens het buiten spelen altijd op de trekker te  

vinden is? Of in de buurt van de trekker?
• Tess heel chill met haar voeten op tafel ligt?
• Fynn precies in de gaten heeft als een juf een traktatie op 

de tafel heeft liggen? Hij dit graag samen met haar deelt?
• Ruth dj. voorkeur heeft voor een hoge glijbaan in  

plaats van voor een lage glijbaan?
• Loïs tijdens de jaarlijkse controle de mevrouw van  

de brandweer zeer interessant vond?
• Tim graag helpt bij het stofzuigen? 
• Celine dol is op spelletjes waarbij ze kan springen,  

dansen of klimmen?
• Jace van de peutergym een racebaan kan maken? 
• Davinah de juf aan haar shirt trekt als ze nog een hapje 

wil eten?
• Louise dg. het geweldig vindt om met water te spelen?  

Ze niets anders meer ziet?
• Naud iedere week vertelt wat hij graag wil eten?  

Hij graag patatjes eet in ’t Wingerds Hof?
• Sara het heerlijk vindt om bij de juf op schoot te zitten?
• Joost heel dicht bij Anne kroop toen ze op haar  

tenorfluit speelde?
• Vida kan hoelahoepen?
• Jesse het leuk vindt om Nina, het Joepiekonijn, te  

aaien? Hij dit heel voorzichtig kan?
• Mark na een drukke ochtend even gaat chillen in  

de wipper?
• Flore het erg gezellig vindt om bij de grote kinderen  

aan tafel te zitten?
• Isabel over het plein racet met de nieuwe trekker?
• Kyano goed raad weet met de Joepie-trommel?
• Teun het leuk vindt om met water te spelen?  

Hij dan blijft lachen?
• Sem graag door de juf in slaap wordt gewiegd?
• Sarah speelgoed aanziet voor een culinair hapje?
• Veerle het fijn vindt om naar de blaadjes van de  

boom te kijken?
• Jenthe met alles wat ze tegen komt muziek maakt?
• Anne-Sophie geniet als ze de grote kinderen kan zien?
• Jamie gezellig kan theeleuten? Hij alle smaken thee  

lekker vindt?
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Kalender

Juli
 8 Louise a. wordt 3 jaar
 11 Moos wordt 1 jaar
 13 Teun wordt 1 jaar
 16 Karin is jarig
 18 Koosje wordt 3 jaar
 23 Thies wordt 1 jaar
 25 Kyano wordt 1 jaar
 31 Mia wordt 1 jaar
  Isabel wordt 3 jaar

23 juli t/m 3 augustus.  
Zomersluiting (week 30 en 31)

Augustus
 9 Loïs wordt 4 jaar
 

Om te noteren
Woensdag 10 en donderdag 11  
oktober is de fotograaf bij Joepie.

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

Volg ons:

Welkom
• Maandag 16 juli is Louise 

m. (4 maanden) voor het eerst bij 
ons. Ze komt op maandag en dinsdag 
met haar zus Féline mee naar Joepie.

• Vrijdag 24 augustus is Annick (1 jaar) 
voor het eerst. Ze is dan iedere vrijdag bij 

ons.
• 29 Augustus is Noor (5 maanden) voor het 

eerst bij ons. Zij komt iedere woensdag.
• Donderdag 30 augustus starten  

Noé (1 jaar) en Jaïn (1 jaar) bij Joepie.  
Zij komen iedere donderdag.

• Na de zomervakantie komt Esmee  
(2 jaar) op maandagochtend bij Joepie.

• Seppe (1 jaar) komt na de  
zomervakantie op dinsdag- en 

woensdagochtend.

Afscheid
• We nemen maandag  

2 juli afscheid van Joost. 
• Dinsdag 10 juli is Luuk voor  

het laatst bij ons. 
• Donderdag 19 juli nemen  

afscheid van Ruth br. 
• Donderdag 23 augustus spelen Loïs 

en Lucien voor het laatst bij ons.
• Op vrijdag 24 augustus nemen  
we afscheid van Domenique.

Joost, Luuk, Ruth, Loïs en Domeni-
que starten na de zomervakan-

tie allemaal in groep 1. Veel 
plezier toegewenst! 

Muziek maken bij Joepie


