
Voordat de vakantie start hebben we eerst nog een  
paar dingen waar we met genoegen op terug kunnen  
blikken: het jaarlijkse Joepie-zomerfeest en de  
modderweek.

Bijbelverhalen
De laatste 2 weken voor de zomersluiting mogen de kinderen iedere dag zelf 
een bijbelverhaal kiezen dat voorgelezen wordt.
Vanaf 5 augustus tot begin september staat het verhaal van de wijze man die 
zijn huis op een rots bouwde centraal.

Project
Tot en met vrijdag 19 juli werken we met de kinderen rondom het thema 
’zomer’. We hebben met de grote kinderen een ballon beplakt met papier-
marché. Sommige kinderen wilden alleen maar met hun handen in de lijm.
Na de zomersluiting starten we met het project ‘kunst’. Het schilderen zal 
dan extra aandacht krijgen. We lezen ook het prentenboek ‘Nijntje X Rem-
brandt’ voor.
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Wist u dat...
• Tim heel graag met de baby’s kroelt?
• Jenthe goed eten kan koken met de flesjes  

gevuld met macaroni en bloem?
• Sarah het liefst de hele dag buiten wil spelen?  

Ze steeds ‘buiten’ zegt als ze binnen is?
• Sem graag boekjes leest? Hij ze het liefst allemaal  

tegelijk bekijkt?
• Veerle tijdens het spelen gezellig zingt?
• Jessie haar verjaardagsfeestje gezellig vond?
• Ties het geweldig vindt om naar de grote kinderen  

te kijken?
• Mark hele hoge torens kan bouwen?
• Louise dg. gezellig gaat kletsen als de andere  

kinderen stil zijn? 
• Jace graag in de ‘botsing’ auto’s wil?
• Jamie het liefst met de trekkers in het zand speelt?
• Tess heel goed bellen blies tijdens haar verjaardagsfeest?
• Emma st. ons moddermonster is? Ze er tijdens de  

modderweek helemaal onder zat?
• Jan-Pieter graag kijkt wat de juffen allemaal doen?
• Joël zijn zusje helpt door ‘tjoeke, tjoek’ te zeggen  

bij haar boterham? 
• Daan iedere maandag met Esmee wil stoeien?
• Maas onze fijnproever is? Hij alles wat hij  

tegenkomt even keurt?
• Isa later wel bij Joepie wil werken, maar geen  

juf wil worden?
• Manuel volgens zijn zus zingt: ‘Ik vind  

het leuk om bij Joepie te zijn?’
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Wist u dat...
• Fynn tijdens de modderweek modder verplaatste met  

de speelgoedtrekker? Hij daarbij helemaal schoon is  
gebleven?

• Ezra alle kinderen die het willen horen vertelt dat dat zijn 
papa of mama is als hij wordt opgehaald?

• Louise m. zo lenig is dat ze altijd met haar benen boven 
de kinderstoel uitkomt?

• Tyke niet tegen kietelen kan? Hij dan heel hard gaat 
lachen?

• Kyano een schilder in spé is? Hij het konijnenhok met de 
kwast van een mooi nieuw laagje (water) voorziet?

• Lola elke ochtend wil bidden voor opa en oma die in 
Afrika zijn? Ook nu ze weer terug zijn?

• Ruth iedere week vertelt dat ze een baby in  
haar buik heeft?

• Davinah alleen al door de blik in haar ogen  
de juffen aan het lachen krijgt?

• Vida het liefst iedere Joepiedag knutselt? 
• Flore tijdens de modderweek meteen in het  

modderbad sprong?
• Jesse van zijn stukjes fruit een auto maakt of  

een toren? Hij na het bouwen zijn fruit pas opeet?
• Ries de ketting van de Joepie-fiets interessant vindt?
• Isabel ons boefje is? Ze wekelijks samen met Koosje  

politie en boefje speelt?
• Teun de voorlader van de trekker vol maakt met  

zand en vervolgens wegbrengt?
• Anne-Sophie liever een rondje gaat fietsen in  

plaats van gaat spelen met modder?
• Lauren altijd vrolijk is?

Fin
n

Ju
d

ah

Koosje

Sieb
e

Ja
d

Ize

Ro
sa

lin
e

M
ia

Lily

D
aniël

Joas

Thies

Jo
uk

N
o

ralyn



Oudercommissie
Na het uitkomen van de vorige nieuwsbrief heeft de oudercommissie  
meegewerkt aan 2 activiteiten waarbij veel ouders en enkele grootouders 
betrokken waren:
• Op 14 mei vond de ouderavond plaats, met als thema ´kinder EHBO´.  

Er werd veel praktische informatie gedeeld.
• Mede door de creativiteit en de inzet van de leden van de oudercommissie 

is het zomerfeest van 22 juni geslaagd. 
De eerstvolgende vergadering van de oudercommissie vindt in september 
plaats. 

Regelgeving kinderopvang
Al eerder hebben we vermeld dat Bianca een opleiding volgde voor  
pedagogische coach. Nu kunnen we melden dat haar studie afgerond is en  
ze haar certificaat in ontvangst heeft genomen.

 

Hek
De afgelopen maanden is regelmatig voorgekomen dat het hek aan de weg 
niet goed gesloten was. Tijdens het buiten spelen letten de leidsters hier op. 
Als de kinderen binnen spelen verwachten we dat de ouders het hek goed 
sluiten waardoor kinderen niet door het open hek de weg  
op kunnen rennen. Graag hier aandacht voor!



Zwangerschapsverlof
Sinds 16 juni is Jonette de trotse moeder van Esmee. De komende maanden 
zal ze nog genieten van haar verlof.

Inmiddels kunnen we nog een verlof aankondigen. Anne is zwanger en 
verwacht in november haar baby. Vanwege haar rugklachten werken Joanne, 
Marjolein en Karin wat uren per week voor Anne.

Stagiaires 
Donderdag 11 juli neemt Nikki afscheid bij de gele groep.
In september starten nieuwe stagiaires Loïs, Marieke, Karen en Rachel.

Karen stelt zich alvast voor:
Mijn naam is Karen Oldengarm en ik woon in Papendrecht.  
Ik ben 17 jaar oud en ik zit op het Da Vinci College In Gorinchem.  
Ik doe daar de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker en  
zit in het derde leerjaar van deze drie jarige opleiding. 
Ik kom elke woensdag, donderdag en vrijdag bij  
Joepie in de gele groep stagelopen, totdat het 
schooljaar weer voorbij is. Op de andere twee dagen 
ga ik zelf naar school.



Kalender

Juli
 1 Daniël wordt 3 jaar 
 8 Louise a. wordt 4 jaar 
 10 Judah wordt 1 jaar  
 12 Moos wordt 2 jaar 
 13 Teun wordt 2 jaar 
 16 Karin is jarig
 18 Koosje wordt 4 jaar 
   Rhodé wordt 2 jaar 
 23 Thies wordt 2 jaar 
 25 Kyano wordt 2 jaar 
 31 Mia wordt 2 jaar 

Augustus
 9 Ard-Jan wordt 3 jaar 
   Jan-Pieter wordt 3 jaar 
 14 Cas wordt 1 jaar 
 20 Lily wordt 1 jaar 
 27 Joël wordt 4 jaar 
 31 Isabel wordt 4 jaar 

Om alvast te noteren
Donderdagochtend 7 en vrijdagochtend  
8 november komt de fotograaf bij Joepie  
om portretfoto’s van de kinderen te maken.
Voor kinderen die niet op donderdag- en/of  
vrijdagochtend bij Joepie zijn komt er in  
oktober een intekenlijst in de gang te hangen.

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

Volg ons:

Welkom
in de gele groep:

• Daniël (3 jaar) en Jad (1 jaar) ko-
men sinds 4 juni, Daniël op dinsdagoch-
tend en Jad elke dinsdag en donderdag

• Jouk komt vanaf 19 juni elke woensdag.
• Cas (1 jaar) komt vanaf 9 augustus elke 

woensdag en vrijdag bij ons.
• Lola dr. (4 maanden) komt vanaf 20 augustus 

elke maandag en dinsdag bij ons.
in de oranje groep:

• Annemarie (1 jaar) komt sinds 5 juni elke 
woensdagochtend.

• Joël (3 jaar) en Rhodé (1 jaar) ko-
men sinds 13 juni elke donderdag 

bij ons.

Afscheid
• Maandag 15 juli 

neemt Joah afscheid.
• Donderdag 18 juli is 

Koosje voor het laatst. 
• Woensdag 7 augustus neemt 

Vida afscheid. 
• Donderdag 29 augustus zijn 
Isabel en Joël voor het laatst.

• Vrijdag 30 augustus 
nemen Louise a. en 
Emma sm. afscheid.

Geboren
• Op 23 mei is Jop 
geboren. Hij is het 
broertje van Tess.

• Noor heeft op 26 
mei een broertje 

gekregen. Hij heet 
Jort.


