
Stichting Joepie - eerste klas kinderopvang

De afgelopen weken hebben we veel buiten 
kunnen spelen en we konden ook genieten 
van de schapen en lammetjes die bij  
buurman Hans liepen.

Bijbelverhalen
In de week van 3 en in de week van 10 mei vertellen we de kinderen  
het verhaal over de Hemelvaart van Jezus.
In de week van 17 mei wordt het verhaal over het Pinksterfeest verteld.
De gelijkenis van de verloren zoon wordt van 25 mei tot en met 18 juni  
verteld.
Vanaf 21 juni tot aan de zomersluiting staat het verhaal van Zacheüs  
centraal.

Nieuwsbrief
mei en juni 2021
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Wist u dat...
• Seppe elke dag kijkt of de schapen er nog staan en of  

het goed met ze gaat?
• Hugo de hele dag enthousiast ‘Kijk’ roept?
• Noor met stoepkrijt mooie tekeningen maakt?  

Ze er zelf ook helemaal onder zit?
• Xem iedere donderdag helpt met het afdrogen  

van de bekers?
• Jeftha graag kapper is? Hij het liefst alle haren  

föhnt en knipt?
• Annemarie de gekleurde haarelastiekjes als armbandjes 

gebruikt?
• Rhodé b. de tafel gezellig dekt? Ze daarna met  

haar vriendinnen gaat eten?
• Floris trots ‘Mama’ roept als hij ergens bovenop  

geklommen is?
• Jop bij het thema ‘De kapper’ graag de haarband  

in heeft?
• Pim elke speelgoedmand tot op de bodem uitzoekt?
• Hailey het reuze interessant vindt wat de grote kinderen 

doen? Ze dit zelf ook graag na wil doen?
• Jan in de speeltuin graag op de trekker zit?
• Anne denkt dat alleen de dokter weet of een  

baby een jongen of een meisje is?
• Simon liedjes mee neuriet?
• Benja onze charmeur is? Hij naar iedereen lacht?
• volgens Noralyn de wastafel dorst heeft?
• Jort vdp. tijdens het spelen het liedje  

‘Little finger’ zingt?
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Wist u dat...
• Rhodé vo. graag de roze muiltjes aantrekt en de gouden 

haarband op haar hoofd zet? Ze dan een prinses is?
• Jad het liefst brandweerman speelt als we op  

zolder spelen?
• Mia iedere keer aan de juf vraagt om een paard na  

te doen? En zegt dat dit in het boek staat?
• Ize b. voorkeur heeft voor een boterham met  

vruchtenhagel? En dan in ‘molenstukken’ gesneden?
• Judah graag foto’s maakt van de kinderen? Hij dan  

helemaal in zijn rol zit?
• Sett de haren van de juf ‘föhnt en knipt’? 
• De lievelingskleur van Lily roze is ?
• Lola met de andere kinderen mee gaat zwaaien?
• Jurre alle auto’s opzoekt? En dan een file  

gaat maken?
• Teun boekjes lezen erg leuk vindt? Hij ze steeds  

opnieuw wil lezen?
• Yill haar stukjes fruit in no time opeet?
• Lukas de rozijntjes erg lekker vond die we als  

traktatie kregen?
• Evi direct een boekje pakt als ze op het matrasje speelt?
• Isabella het uitpakken van haar cadeautje het leukste 

onderdeel vond van haar verjaardagsfeest?
• Julia altijd vrolijk is?



Projecten
Het thema ‘De kapper’ wordt 7 mei afgerond.
Daarna starten we met het project ‘Zuivel’.  
Het proeven van verschillende soorten zuivel zal  
daarbij niet ontbreken.

 

Oudercommissie
Dinsdag 18 mei staat de eerstvolgende vergadering  
met de leden van de oudercommissie gepland. 

Scholing
Inmiddels kunnen we melden dat 7 van de 9 collega’s de babycursus hebben 
afgerond. De overige 2 collega’s zullen deze verplichte cursus vóór 2025 ook 
gevolgd hebben.
  

Modderweek
Dinsdag 29 juni is het Nationale Modderdag, maar wij maken er een modder-
week van. Vanaf maandag de 28e mogen de kinderen lekker modderen met 
potgrond, speelzand en water.
Advies: trek de kinderen oude kleding aan en geef ze voor de zekerheid ook 
nog een setje reservekleding mee.

Zwangerschapsverlof Jonette
Jonette en Gerco hopen in september de trotse ouders te worden van hun 
tweede kindje. Dit betekent voor Joepie dat Jonette net na de zomersluiting 
met zwangerschapsverlof zal gaan. Marieke, onze huidige stagiaire van de 
gele groep, zal het verlof in gaan vullen.
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Volg ons:

Kalender

Mei
 13 Annemarie wordt 3 jaar 
  Lukas wordt 2 jaar 
  Joepie gesloten i.v.m.  
  Hemelvaartsdag
 18 vergadering oudercommissie
 21 Ruth wordt 3 jaar 
 23 Jop wordt 2 jaar 
 24 Joepie gesloten i.v.m.  
  2e Pinksterdag
 26 Jort m. wordt 2 jaar 
  Pauline is jarig
 29 Jessie wordt 3 jaar 
 30 Joah wordt 1 jaar
 31 Elza wordt 2 jaar 
  Jenthe wordt 4 jaar 

Juni
 2 Seppe wordt 4 jaar 
 4 Xem wordt 3 jaar 
 12 Flore wordt 4 jaar 
 17 Rebecca wordt 1 jaar 
  Sett wordt 2 jaar 
 19 Tess wordt 4 jaar 
 30 Benjamin wordt 1 jaar 

Om alvast 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:

• Teun en zijn zusje Jen komen 
donderdag 27 mei voor het laatst. 
• Donderdag 10 juni is de laatste  

Joepie-dag van Flore.
in de oranje groep:

• Jenthe neemt op vrijdag 28 mei afscheid.
• Seppe is woensdag 2 juni voor  

het laatst bij ons.
• Op dinsdag 15 juni neemt  

Tess afscheid.
Jenthe, Seppe, Flore en Tess gaan 

na hun verjaardag naar de 
basisschool.

Welkom
in de gele groep:

• Rebecca (bijna 1 jaar) 
was 20 april voor het eerst op 

dinsdag bij ons en vanaf mei ook op 
maandag. 

• Joël (3 maanden) komt op 11 mei voor 
het eerst met zijn zus Sarah mee.

• Fabian (bijna 1 jaar) komt in mei een  
paar keer op vrijdag, vanaf juni  

komt hij op dinsdag.
in de oranje groep:

• Ralph (3 maanden) komt vanaf  
12 mei op woensdag en vanaf  

8 juni ook op dinsdag.
• Eloïse (5 maanden) komt don-

derdag 3 juni voor het eerst 
met haar zus Noralyn 

mee.


