
Stichting Joepie - eerste klas kinderopvang

Gelukkig kunnen we nu weer een 
nieuwsbrief vullen zoals jullie gewend 
zijn, met wist u datjes en foto’s van de 
kinderen.
We zijn blij dat we sinds 11 mei weer 
volledig open mogen zijn. De kinderen en  
de leidsters waren erg snel weer gewend. 

In de week van 29 juni hebben we een modderweek gehad met de kinderen. 

Projecten
In de maand juli lezen we het prentenboek ‘Nijntje in de speeltuin’.  
We proberen in deze weken zoveel mogelijk met de kinderen naar de  
speeltuin te gaan.
Na de zomersluiting staat het thema ‘Hulpdiensten’ op het programma.  
We leggen het accent op de brandweer. Het is de bedoeling dat we met de 
kinderen in augustus een ontruimingsoefening doen.

Nieuwsbrief
juli en augustus 2020
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Wist u dat...
• Moos het geweldig vindt om te knippen?
• volgens Noé een rups een co…nijn maakt?
• Seppe aan tafel de brandweer ‘belt’? Om mee te eten?
• Annick vertelde dat de klok voelsprieten heeft?  

Net als een vlinder?
• Noor graag danst bij Joepie?
• Xem onze autocoureur is? Hij het hele plein  

overcrosst?
• Jaïn alle takjes en steentjes bij Joepie verzamelt?  

En ze uitgebreid bestudeert?
• Jeftha zorgzaam is voor zijn broertje? 
• Hugo graag door het raampje onder de box klimt?
• Ard-Jan puzzelen een favoriete bezigheid van hem is?
• Annemarie heel hoog kan springen?
• Rhodé goed kan helpen bij het verzorgen van  

de baby’s?
• Floris tegen iedereen lacht?
• Jop tijdens het zingen gezellig in zijn handen klapt?
• Hailey het gezellig vindt als andere kinderen bij haar 

komen kijken?
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Wist u dat...
• Jad blij werd van Rupsje Nooitgenoeg?
• Mia bij de maan graag een baby-maan zou willen?
• Renz lief aait als hij iemand wil troosten?
• Josia z’n hand niet omdraait voor klusjes? Hij zelfs het 

volle dienblad naar de keuken zou willen brengen?
• Judah zorgt dat de baby’s voorzien worden van  

speelgoed?
• Ize buiten op de driewieler heel veel rondjes fietst  

om de boom?
• Joas het een goed idee vond om de emmer met water 

over zich heen te gooien?
• Joshua het leuk vond om met de modder te spelen?
• Jouk buiten graag alles water geeft?
• Noralyn goed met water kan ‘verven’?
• Lily graag blaaskusjes geeft?
• Lola dr. graag kiekeboe speelt met de juf?
• Jurre steeds gezellig kletst tegen de juffen?
• Rosie erg lenig is? Ze tijdens het eten haar voeten  

op tafel kan leggen terwijl ze in de kinderstoel zit?
• Teun vertelde dat het vliegtuig dat over vloog naar Azië 

gaat? Waar de krokodillen zijn?
• Yill het gezellig vindt als er een liedje voor haar  

gezongen wordt?



Bijbelverhalen
Tot aan de zomersluiting mogen de kinderen zelf een  
Bijbelverhaal kiezen om voor te laten lezen.
Vanaf 3 augustus wordt samen met de kinderen het  
verhaal over Daniël in de leeuwenkuil gelezen.
 

Oudercommissie
Op 23 juni hebben een aantal leden van de oudercommissie een 1,5 meter 
tuin-vergadering belegd. Het doel was bijpraten. Daarnaast is er wat  
gebrainstormd over mogelijkheden voor een ouderavond.

In 2021 ontstaan er 3 vacatures binnen de oudercommissie. De eerste  
vacature ontstaat aan het begin van het jaar en de 2 andere vacatures na  
de zomervakantie. Belangstellende ouders kunnen mailen naar de voorzitter 
van de oudercommissie Reinier Bakker, reinierbakker85@gmail.com

Protocol coronavirus
Helaas hebben we het jaarlijkse zomerfeest op 20 juni niet door kunnen 
laten gaan. 

Inmiddels is het protocol van het coronavirus wat versoepeld voor onze  
kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar geldt dat 
zij bij een neusverkoudheid gewoon naar de kinderopvang mogen, behalve:
• als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;
• als het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde  

COVID-19-infectie;
• als het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij  

COVID-19. Dat zijn: verkoudheidsklachten, hoesten, koorts (vanaf  
38 graden), benauwdheid, en/of verlies van reuk of smaak. 

Omdat tussen volwassenen nog steeds de afstand van 1,5 meter toegepast 
moet worden vindt de overdracht tot nader bericht nog steeds in de gang 
plaats.



Zwangerschap
Sinds maandag 29 juni heeft Marjolein haar werkzaamheden na haar  
zwangerschapsverlof weer opgepakt in de gele groep.
Inmiddels hebben we wéér mooi nieuws te melden. Hanneke is zwanger van 
haar 2e kindje. Het is de planning dat ze in het najaar met zwangerschaps-
verlof zal gaan. Wie haar werk op donderdag in de oranje groep tijdelijk 
over gaat nemen is wellicht bekend bij het uitkomen van de volgende 
nieuwsbrief.

Stagiaires
• Loïs neemt dinsdag 7 juli afscheid bij de gele groep.
• Marieke is ook dinsdag 7 juli voor het laatst in de oranje groep.  

In september vervolgt Marieke haar stage bij Joepie in de gele groep.  
In de volgende nieuwsbrief volgt een voorstelstukje.

• Inmiddels hebben Jasmijn, Karen en Rachel hun opleiding met een 
diploma afgerond. Jasmijn werkt nog tot en met de zomervakantie bij 
ons en gaat daarna verder studeren. Karen en Rachel zullen bij ons blijven 
werken.

  

EHBO
In juni hebben de meeste leidsters hun herhalingslessen voor de kinder EHBO 
gevolgd. Goed om weer ’opgefrist’ te zijn.

Buitenbed
In een eerdere nieuwsbrief meldden we dat we een bed  
zouden krijgen waarin kinderen buiten kunnen slapen.  
Inmiddels is het bed geleverd en wordt het door sommige  
kinderen het ‘slaaphuisje’ genoemd. Het staat aan de zij- 
kant van Joepie, maar met het warme weer is het ook wel  
op het plein gereden, zodat kinderen in de schaduw  
kunnen slapen. Er zijn kinderen die door het raampje  
elke trekker voorbij zien komen en andere kinderen  
slapen zo lang dat de leidsters een extra keer gaan kijken.



Kalender

Juli
 10 Judah wordt 2 jaar 
 12 Moos wordt 3 jaar 
 13 Teun wordt 3 jaar 
 16 Karin is jarig
 18 Rhodé wordt 3 jaar 
 25 Kyano wordt 3 jaar 
  Rosie wordt 1 jaar 
 31 Mia wordt 3 jaar 
20 t/m 31 juli zomersluiting

Augustus
 3 Joepie is weer open
   Tessa is jarig
   Jedidja wordt 1 jaar 
 9 Ard-Jan wordt 4 jaar 
   Jan-Pieter wordt 4 jaar 
 11 Josia wordt 4 jaar 
 14 Cas wordt 2 jaar 
 24 Lily wordt 2 jaar 

Om alvast te noteren
Op donderdag 10 en vrijdag 11 september  
komt de fotograaf bij Joepie om portretfoto’s  
van de kinderen te maken. De kinderen die niet op  
deze dagen bij Joepie zijn mogen ook langskomen om  
op de foto te gaan. In augustus komt hier in de gang een intekenlijst voor  
op te hangen.

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

Volg ons:

Afscheid
in de oranje groep:

• Maandag 13 juli nemen 
Ard-Jan en Jan-Pieter  

afscheid.
• Vrijdag 17 juli is de laatste 

Joepie-dag voor Annick. 
in de gele groep:

• Josia is dinsdag 25  
augustus voor het  

laatst bij ons.

Geboren
• Op 30 mei is Joah 
geboren. Hij is het 
broertje van Ize. 

• Ard-Jan, Jan-Pieter en 
Annemarie hebben op 

30 juni een broertje 
gekregen. Hij heet 

Benjamin.

Welkom
in de oranje groep:
• Vanaf 7 juli komt  
Pim (3,5 maanden)  

iedere dinsdag.
in de gele groep:

• Senn (bijna 6 maanden)  
is vanaf 7 juli iedere  
dinsdag en donder-

dag bij ons. 


