Nieuwsbrief
mei en juni 2018

De eerste voorjaarsactiviteiten hebben we alweer
achter de rug. Met kinderen zijn we naar de
speeltuin geweest, hebben we buiten geluncht
en zijn we op bezoek geweest bij de schapen
en de lammetjes.

Bijbelverhalen
Vanaf 30 april tot en met 11 mei vertellen
we de kinderen het verhaal van de Hemelvaart
van Jezus.
In de week van 14 mei wordt het Pinksterverhaal
aan de kinderen verteld.
Vanaf dinsdag 22 mei tot en met 15 juni staat het
verhaal van de man die gedoopt werd centraal.
Maandag 18 juni starten we met het verhaal
over Mozes die gevonden wordt door de
prinses. Iedere week tot aan de zomersluiting
vertellen we dit verhaal aan de kinderen.

Project
Vanaf 14 mei starten we weer een ander
feestelijk thema ‘Muziek’.
Het laatste project voor de zomersluiting zal ‘Zomer’
zijn. Dit begint op 18 juni, de week na het
zomerfeest.

Zomerfeest
Dit jaar zal het zomerfeest van zaterdag
16 juni in het teken staan van 10 jaar Joepie.
De uitnodiging volgt nog. Alvast een tipje
van de sluier is dat alle kinderen die ooit bij
Joepie waren worden uitgenodigd.

Stichting Joepie - eerste klas kinderopvang
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Dinsdag 15 mei vergadert de oudercommissie weer.
Deze keer staan o.a. het modelreglement en de
voorbereidingen voor het zomerfeest op de agenda.
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Nieuwe wet- en regelgeving
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Vanaf 2019 is een nieuwe regel van kracht waarbij per
dag maximaal 3 kinderen van 0 jaar binnen de groep
mogen zijn. Het doel hiervan is dat de kwaliteit van
de opvang verhoogd wordt. Op deze manier gaat er
minder tijd verloren aan het geven van flessen en
blijft er meer tijd over voor het contact met de baby’s
en de oudere kinderen. In de praktijk betekent dit dat
er soms wel een plekje beschikbaar is voor een ouder
kind en niet voor een baby.
Vanaf 25 mei heeft Joepie een nieuw beleidsplan
erbij: privacy bij Joepie. Dit wordt besproken met de
oudercommissie en is vanaf 25 mei ter inzage.
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Tijdens de maand mei zal Ilse op verschillende dagen in
de week stagelopen voor haar opleiding logopedie.
Donderdag 28 juni zal de laatste stagedag zijn voor
Mirna. De week erna neemt ze haar diploma
Pedagogisch Medewerker niveau 4 in ontvangst.
Dinsdag 26 juni is de laatste stagedag van Kim.
Ze start volgende schooljaar haar laatste jaar
van haar opleiding pedagogisch
medewerker niveau 4.
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Wist u dat...
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• Siebe de juffen van alles laat zien? Hij dan “Kijk,
kijk” zegt?
• Emma het erg leuk vond om stickers te plakken
no
op de kroon voor Koningsdag?
• Ezrah het liefst de hele dag rondrijdt op de bakfiets?
• Louise a. iedere week vertelt dat ze jarig is?
• Kees aan een juf vroeg of ze wist wat speeksel was?
• Domenique buiten graag met de blauwe fiets stunt?
• Féline onderweg tegen de voorbijgangers
vertelde dat we naar de speeltuin gingen?
• Jeftha iedereen inpakt met zijn glimlach?
• Fender dol is op hoofdmassage? Hij er zelfs bij
in slaap valt?
• Senn zich de koning van het kasteel voelt?
• Koosje iedere week enthousiast vertelt over haar
trampoline?
• Lucien een echte waaghals is? Hij overal op- en inklimt?
• Rosaline de glijbaan in de speeltuin zo leuk vindt dat ze
iedere keer weer omhoog klimt om te gaan glijden?
• Mia graag haar tong uitsteekt naar de juffen?
• Thies graag in de schommel speelt? Hij zo ook
gelijk alles kan bekijken?
• Jarik hoge torens kan bouwen?
db
• Fem graag van het krukje op het matras springt?
.
• Joah in bed verstoppertje speelt met zijn knuffel?
• Finn graag experimenteert in de tuin?
• Sarah b. het liefst een plakje kaas eet op haar boterham?
• Ruth b. de jongere kinderen helpt bij het aan- en
uitkleden?
• Lucie het geweldig vindt om prinses te zijn?
• Moos tijdens het verven steeds in de verf knijpt?
Hij dit erg leuk vindt?
• Marilène heel hard amen roept na het bidden?
• Luuk takjes en blaadjes bij de juf brengt, omdat
hij haar erg lief vindt?
• Bram het fantastisch vindt om
te knutselen?
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Kalender
Welkom

Mei

9 Marilène 2 jaar
10 Hemelvaartsdag, Joepie gesloten
13 Moederdag
21 Celine wordt 3 jaar
		
Tweede Pinksterdag, Joepie gesloten
27 Sarah b. wordt 4 jaar
28 Fender wordt 3 jaar
31 Jenthe wordt 1 jaar

• Jeftha (5 maanden) is sinds 28 maart
op woensdag bij ons.
• Vanaf 18 mei speelt
Seth (3 jaar) bij ons
op vrijdagochtend.

Afscheid

Juni

3 Mirna is jarig
7 Benjamin wordt 4 jaar
12 Flore wordt 1 jaar
16 Joepie zomerfeest
17 Vaderdag
19 Tess wordt 1 jaar
25 Ruth b. wordt 4 jaar
26 Domenique wordt 4 jaar
		
Kees wordt 4 jaar

We nemen afscheid van
Benjamin, Domenique, Kees,
Noah, Ruth b. en Sarah b.
• Dinsdag 22 mei is de laatste
Joepie-dag voor Benjamin.
• Noah zal dinsdag 29 mei voor
het laatst bij Joepie zijn.
• Donderdag 31 mei speelt Sarah
voor het laatst bij ons.
• Dinsdag 5 juni neemt Kees
afscheid.

Geboren

Om te noteren
• Nationale modderdag is op vrijdag 29 juni,
maar bij Joepie hebben we een modderweek
van 25 t/m 29 juni.
• De zomersluiting is van maandag 23 juli tot en met
vrijdag 3 augustus (week 30 en 31)

Op 30 maart
heeft Féline een
zusje gekregen.
Ze heet Louise.

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

