
We genieten volop van de lente. Het is al een keer voorgekomen dat we 
buiten konden lunchen. De koeien die oversteken om in de stal van buurman 
Martin te worden gemolken trekken rond 17.00 uur ook onze aandacht.

Bijbelverhalen
Vanaf 23 april vertellen we het verhaal van de Emmaüsgangers aan de  
kinderen. Dit zal iedere dag tot en met half mei voorgelezen worden uit de 
Kijkbijbel.
Daarna staat het verhaal over de Hemelvaart gepland en in de week van  
3 juni wordt het verhaal van het Pinksterfeest aan de kinderen voorgelezen.
Vanaf 11 juni staat het verhaal van de man die werd gedoopt centraal.

Project
Vanwege het zwangerschapsverlof van Jonette werken  
we tot 10 mei over het thema `Baby´. De meegebrachte  
baby- en gezinsfoto´s worden steeds door de kinderen  
bekeken. Het thema ´Baby´ loopt vanaf 13 mei over in  
het thema `Mijn familie en ik´. Het laatste project  
voor de zomersluiting is ´Op reis´.

Stichting Joepie - eerste klas kinderopvang

Nieuwsbrief
mei en juni 2019
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Wist u dat...
• Joah trots zijn zusje showt aan de juffen?
• Moos vanaf de bakfiets Joepie bekijkt?
• Marilène in de keuken allerlei gerechten voor  

de juffen kookt?
• Noé de draaiton in de speeltuin geweldig vindt?
• Annick de juffen een high tea serveert?
• Noor de hele dag naar iedereen zwaait?
• Esmee volop geniet als ze bij Joepie gaat knutselen?
• Mats zijn knuffelcollectie van thuis aan de juffen  

laat zien? Hij iedere week een andere knuffel  
meebrengt naar Joepie?

• Het favoriete speelgoed van Xem een bal is?
• Thijmen de hele dag liedjes zingt?
• Lucas graag wedstrijdjes doet met Daan?
• Seppe een verstopplekje heeft als het opruimtijd is?
• Emma sm. de poppen flesjes en fruithapjes geeft?
• Ezrah buiten overal kriebelbeestjes vindt?
• Jaïn het liefst de hele dag buiten met de loopauto  

speelt?
• Louise a. precies weet wat de opdrachten zijn van  

de observatielijst? Ze zelf de vragen al stelt?
• Jeftha veel meters maakt nu hij zelf kan lopen?
• Hugo naar iedereen lacht?
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Wist u dat...
• Siebe aan nieuwe ouders vertelt hoe hij heet?
• Fender de juffen bijpraat over wat er gisteren op  

het nieuws was?
• Mia de poppenwagen vollaadt met poppen en knuffels?
• Rosaline alle namen bij de babyfoto’s van de gele  

groep weet te vertellen?
• Thies iedere trekker voorbij ziet rijden? Hij dan  

enthousiast ‘trekker’ roept?
• Finn smulde van de fruithap bij het thema ‘Baby’?
• Judah over de vloer schuift? Hij altijd uitkomt bij  

de spiegeltjes en daar graag naar zichzelf kijkt?
• Koosje het fantastisch vindt om in de slaapkamer de  

poppen in bed te leggen?
• Ize buiten voorkeur heeft voor de loopauto?
• Lily erg blij wordt van een korstje brood?
• Noralyn hard gaat lachen als ze het Joepie- 

konijn aait?
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Oudercommissie
De eerstvolgende vergadering van de oudercommissie vindt in mei plaats.  
De voorbereidingen voor het zomerfeest staan dan op de agenda. 
Inmiddels kunnen we melden dat na de zomervakantie Willeke, de moeder 
van Sarah uit de oranje groep, de commissie komt versterken.

Regelgeving kinderopvang
Het afgelopen jaar zijn er enkele wijzigingen in de regelgeving voor de  
kinderopvang geweest. Sinds 2019 is ieder kinderdagverblijf verplicht om 
met een pedagogische coach te werken en met een pedagogisch beleidsme-
dewerker. Momenteel heeft Bianca al enkele studiemiddagen achter de rug 
voor haar opleiding als pedagogische coach. Karin draagt zorg voor het 
pedagogisch beleid. Ieder jaar wordt het pedagogisch beleidsplan samen met 
de leden van de oudercommissie doorgenomen. Zowel de beknopte versie als 
de uitgebreide versie van het pedagogisch beleidsplan zijn opvraagbaar bij 
Karin.
 

Ouderavong
Dinsdag 14 mei vindt een ouderavond plaats. Het is deze keer een workshop 
kinder EHBO. Alle ouders hebben een digitale uitnodiging ontvangen. Een 
papieren versie samen met een intekenlijst hangt op het bord in de gang.

Lekker naar buiten!



Zwangerschapsverlof
Donderdag 9 mei is de laatste werkdag van Jonette voor haar zwanger-
schapsverlof. Vanaf vrijdag 10 mei neemt Hanneke haar werkzaamheden 
op dinsdag, donderdag en vrijdag over. Op maandag werkt Pauline voor 
Jonette.

Nieuwe gezichten 
In de vorige nieuwsbrief konden we nog geen nieuwe invalster voorstellen. 
Inmiddels is ons team versterkt met 2 nieuwe invalkrachten: Nina en Joanne. 
Nina werkt naast haar invalbaan bij ons ook 2 dagen per week als onderwijs-
assistent. Joanne heeft jaren ervaring als leerkracht en pakt het werken met 
kinderen weer op nu haar eigen kinderen wat ouder zijn geworden.

Open ochtenden
In samenwerking met alle kinderopvangorganisaties van de gemeente  
Molenlanden wordt de aandacht gevestigd op de rol die de kinderopvang 
kan spelen in de ontwikkeling bij kinderen. Om te laten zien hoe wij bij  
Joepie werken organiseren we 2 open ochtenden: vrijdag 7 juni en  
donderdag 13 juni. Iedereen die het leuk vindt om bij ons binnen te kijken  
is tussen 9.00 en 11.00 uur van harte welkom.

Modderdag
Elk jaar in juni is het nationale Modderdag. Dit jaar is het op 28 juni,  
maar wij maken er een modderweek van. Tijdens de week  
van 24 tot en met 28 juni spelen we met de  
kinderen met modder (aarde, water en speel- 
zand). Het is verstandig om dan wat oudere  
kleding mee te geven of aan te trekken bij  
de kinderen.

Begin mei kwam er een 
puppy op bezoek.



Kalender

Mei
 3 Esmee wordt 3 jaar 
 9 Marilène wordt 3 jaar 
24 t/m 28 modderweek
 21 Celine wordt 4 jaar 
 26 Pauline is jarig
 28 Fender wordt 4 jaar 
 29 Jessie wordt 1 jaar 
 31 Jenthe wordt 2 jaar 

Juni
 2 Seppe wordt 2 jaar 
 3 Thijmen wordt 3 jaar 
 7 open ochtend 
 12 Flore wordt 2 jaar 
 13 open ochtend
 19 Tess wordt 2 jaar 
 22 zomerfeest

Om alvast te noteren
De zomersluiting van 2019 valt in de weken  
30 en 31. Dit is van maandag 22 juli tot en  
met vrijdag 2 augustus.

Zomerfeest
Zaterdag 22 juni vieren we van 10.00 tot  
13.00 uur met elkaar het zomerfeest.  
De uitnodiging volgt nog.

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

Volg ons:

Geboren
Op 15 maart heeft 

Joah een zusje 
gekregen. Ze heet 

Febe.

Welkom
in de gele groep:

• Vanaf 29 april komt Lauren  
op maandag bij ons. Ze komt dan 

mee met haar broer Finn.
• Renz (2 jaar) komt vanaf half mei  

op donderdag.
• Joas (3 maanden) is vanaf 23 mei op  

donderdag en vrijdag bij ons.
in de oranje groep:

• Ard-Jan (2,5 jaar) en Jan-Pieter (2,5 
jaar) komen vanaf half mei op  

woensdagochtend spelen.
• Annemarie (bijna 1 jaar) start 

in juni op woensdagoch-
tend.

Afscheid
• Dinsdag 21 mei 

nemen we afscheid 
van Celine. 

• Dinsdag 28 mei, neemt 
Fender afscheid. 

Celine en Fender gaan 
allebei naar groep 1 
van de basisschool.


