
Stichting Joepie - eerste klas kinderopvang

De afgelopen weken stonden in het teken van het 
buiten spelen met speelgoed en met modder.

Bijbelverhalen
Maandag 21 juni zijn we gestart met het verhaal 
van Zacheüs. Na de zomersluiting vertellen we 
de kinderen over het scheppingsverhaal.

Projecten
Tot half juli staat het thema ‘vervoer’ centraal. De trekker zal hierbij  
niet ontbreken.  
Vanaf augustus gaan we knutselen, spelen, zingen en lezen over de  
dierentuin.

Nieuwsbrief
juli en augustus 2021
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Wist u dat...
• Veerle trots over haar zonnebril vertelt?
• Ralph graag naar de andere kinderen kijkt?
• Jessie door het raampje (de pot) van de  

pindakaas wilde kijken of ‘ie leeg was?
• Ties binnen en buiten zijn zonnebril op heeft?
• Sarah haar eigen tekst maakt bij het liedje van  

David en Goliath?
• Emma later graag brandweervrouw wil worden?  

Ze zich bij Joepie al zo verkleed?
• Benjamin de groep door tijgert om overal te gaan kijken?
• Maas bij het zien van het fruit ‘heerlijk!’ roept?
• Manuel naar elke trekker die voorbij gaat  

uitbundig zwaait?
• Febe haar rijstwafel als boot gebruikt?
• Jort m. het liefst de hele dag steentjes en takjes  

verzamelt in de kar achter de trekker?
• Sem met de waterspuit iedereen en alles nat spuit?
• Joris aan de juffen vraagt wat ze later willen worden?
• Jedidja elke ochtend bij de deur kiekeboe speelt  

met haar papa? 
• Seth graag rondscheurt met de loopauto?
• Ruth al heel wat meters heeft gemaakt op  

de Joepie ‘hometrainer’?
• Eloïse gaat schaterlachen als er tegen haar  

wordt gepraat?
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Wist u dat...
• Louise graag rondjes fietst om de boom?
• Zeïrah heel hard lacht als je met haar kletst?
• Anne-Sophie graag zingt? Ze alle liedjes meezingt?
• Cas zijn sap pittig vindt?
• Elza het liefst appelstroop op haar boterham eet?
• Elim gesmuld heeft van het zelfgemaakte ijs?  

Hij er helemaal onder zat?
• Luca als het opruimtijd is nog graag door wil spelen?
• Senn de watersproeier geweldig vindt?
• Eline een voorkeur heeft voor appels?
• Lois zegt dat ze 5 haren heeft?
• Joah de houten trein erg leuk vindt?
• Kyano fietsen op de roze fiets het allerleukst  

vindt om bij Joepie te doen?
• Ize c. zich overal aan optrekt en dan gaat dansen?
• Rebecca op ontdekkingstocht gaat bij Joepie?



Oudercommissie
Na het afscheid van enkele commissieleden  
kunnen we melden dat er weer 2 nieuwe leden  
zijn: Anneke, de moeder van Sem en Hailey en  
Janneke, de moeder van Benja.

 

Zwangerschapsverlof Jonette
Eind september verwachten Jonette en Gerco hun 2e kindje.  
De laatste werkdag van Jonette zal 10 augustus zijn. Volgens  
de planning zal haar verlofperiode tot in december duren.
Marieke zal deze maanden het werk van Jonette overnemen. In het school-
jaar 2019/2020 heeft Marieke op maandag en dinsdag stagegelopen in de 
oranje groep. Dit schooljaar was Marieke op woensdag, donderdag en vrij-
dag stagiaire bij de gele groep en is ze binnenkort gediplomeerd. Inmiddels 
kent ze bijna alle kinderen bij Joepie.

Nieuwe invalster
Yvonne is sinds half juni onze nieuwe invalster.  
Inmiddels heeft ze al heel wat jaren ervaring in de  
kinderopvang en Yvonne is een goede aanvulling  
op het Joepieteam.

Corona
Zoals bekend is zijn de maatregelen versoepeld. Dat betekent dat bij Joepie 
binnen geen mondkapje meer gedragen hoeft te worden. De anderhalve 
meter afstand van elkaar blijft nog wel steeds van kracht.
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Volg ons:

Kalender

Juli
 5 Fotograaf
 6 Fotograaf
 10 Judah wordt 3 jaar 
 11 Benja wordt 1 jaar 
 16 Karin is jarig
 18 Rhodé b. wordt 4 jaar 
 25 Kyano wordt 4 jaar 
 26 Lois wordt 4 jaar 
 31 Mia wordt 4 jaar 

Augustus
 3 Jedidja wordt 2 jaar 
 14 Cas wordt 3 jaar 
 24 Lily wordt 3 jaar 
 27 Simon wordt 2 jaar 
 31 Evi wordt 1 jaar 
  Ize wordt 1 jaar 

Om te noteren:
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.

Afscheid
in de gele groep:
• Maandag 12 juli  

neemt Jurre afscheid.
• Lois neemt op vrijdag  

16 juli afscheid.
• Dinsdag 24 augustus is Kyano 

voor het laatst.
• Mia komt voor het laatst op  

donderdag 26 augustus.
in de oranje groep:

• Rhodé b. neemt op  
donderdag 26 augustus 

afscheid.

Welkom
in de oranje groep:

• Daan (6 maanden) is  
woensdag 4 augustus voor  

het eerst bij ons.
• Neylan (1 jaar) is maandag  

9 augustus voor het eerst bij ons.
in de gele groep:

• Benjamin (3 maanden) komt 
vanaf 30 augustus op maandag 

met zijn zus mee om bij  
Joepie te spelen.

Geboren
Lola heeft op  

20 mei een broertje 
gekregen. Hij heet 

Benjamin.


