Nieuwsbrief
maart en april 2018

Omdat Joepie dit jaar 10 jaar bestaat hebben
we al een aantal feestelijke activiteiten georganiseerd: voorleesdagen met het thema
feest, workshop muziek op schoot. Tijdens
de week van 26 februari hebben we de hele
week feest gevierd, omdat de juffen hun
verjaardag vierden.

De hele maand maart vertellen we de kinderen
verhalen die naar het Paasfeest leiden. We starten
bij de intocht in Jeruzalem. Daarna volgen de
verhalen van het laatste avondmaal en van de
kruisiging. Tenslotte vertellen we over de
opstanding van Jezus.
In april wordt het verhaal van de Emmaüsgangers verteld die onderweg Jezus
ontmoeten.
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Ook bij de knutselactiviteiten en de boeken
die we voorlezen staat het Paasfeest centraal.
In april werken we met de kinderen rondom het
thema ‘Prinsen en prinsessen’.

Workshop ‘muziek op schoot’
Omdat voor de workshop ‘muziek op schoot’
veel belangstelling was willen we de gegevens doorgeven voor ouders die geïnteresseerd zijn in een cursus ‘muziek op schoot’.
De cursus wordt in diverse plaatsen georganiseerd door ToBe. Via de site www.tobe.nl
is meer informatie te vinden.
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Stichting Joepie - eerste klas kinderopvang
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De eerstvolgende vergadering staat op 20 maart
gepland. Bij deze vergadering zullen 2 nieuwe leden
aanwezig zijn: Malene, de moeder van Bram en Louise
en Judith, de moeder van Jenthe. We nemen tijdens deze
vergadering afscheid van Astrid, de moeder van Elin.
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Nieuwe wet- en regelgeving
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In 2018 zijn de eerste aanpassingen van kracht om de
kwaliteit van de kinderopvang te waarborgen. In de
nieuwsbrief van januari en februari hebben we uitleg
gegeven over kinder EHBO en over het mentorschap.
Deze keer iets over een regel die in maart wordt geïntroduceerd. De Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG)
worden aangescherpt. Naast de continue screening
wordt de VOG van de leidster of stagiaire aan de
organisatie verbonden waar ze werkt. Dit geldt nu
voor iedereen die woont of werkt op het adres waar
de kinderen worden opgevangen. Inmiddels zijn alle
nieuwe VOG’s binnen en worden ze gekoppeld aan
Joepie.
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Zoals veel ouders al hebben gemerkt, hebben we
sinds kort naast Demi ook Mirna als invalkracht.
Mirna is een bekende, omdat ze al bij ons is op
woensdag en donderdag in verband met haar stage.
Over een paar maanden hoopt ze haar diploma pedagogisch medewerker niveau 4 in ontvangst te kunnen
nemen. Omdat het haar laatste jaar is mag ze al als
invalster worden ingezet.
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Wist u dat...
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• Tyke geniet van het verven met vingers? Hij dan
niet wil stoppen met verven?
• Ries heel goed z’n kaarsjes uitblaast van zijn
verjaardagstaart?
• Benjamin vrienden is met Kees? Ze altijd samen zijn?
• Isabel het leuk vond om mee te helpen bij het maken van
de kwarktaart? Ze daarna zelf geen hapje wilde proeven?
• Ruth dj bij binnenkomst eerst de juffen een knuffel
geeft en daarna direct papa uitzwaait?
• Loïs met de speelgoed-telefoon filmpjes kijkt?
• Tim iedere week de juffen begroet met ‘Hoi’?
• Celine de juffen graag helpt met schoonmaken?
• Lola zittend kan slapen?
r
• Fynn graag met de gele bal speelt? Hij dan
hard gaat lachen?
• Jace iedere keer foto’s maakt met de speelgoed-telefoon?
• Davinah de bak met oud papier erg interessant vindt?
• Naud voorkeur heeft voor de gele motor? Hij deze
altijd als eerst kiest tijdens het buiten spelen?
• Vida het fantastisch vond om het paard te aaien?
• Joost tijdens het buiten spelen graag even bij het
konijn kijkt?
• Marilyn graag puzzelt bij Joepie?
• Sara graag met de grote kinderen meespeelt?
• Jesse het leuk vindt om Nina, het Joepie-konijn te aaien?
• Mark tijdens het wandelen alleen maar oog heeft voor
vliegtuigen?
• Jamie het leuk vindt om kiekeboe te spelen door
onder de kinderstoel te kijken?
• Flore enthousiast beweegt als ze fruit eet?
• Louise dg graag meespeelt met de peutergym?
• Kyano het geweldig vindt om alles vanuit de
schommel te bekijken?
• Teun z’n favoriete plekje de wipstoel is?
• Anne-Sophie het heerlijk vindt als
haar knuffel tegen haar wang ligt?
• Jenthe smult van haar fruithap?
• Noah gezellige geluidjes
maakt?
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Welkom

• Moos (7 maanden) is
19 februari voor het eerst
Kalender
bij Joepie geweest. Hij is iedere
maandag bij ons en soms op vrijdag.
• Vrijdag 9 maart is de eerste dag
dat Veerle (4,5 maand), het
Maart
zusje van Ezrah, bij ons is.
2 Lola wordt 1 jaar
• Sarah vdb (4,5 maand) is maandag
3 Tim wordt 2 jaar
12 maart voor het eerst bij ons.
10 Davinah wordt 1 jaar
Sarah komt ook op dinsdag en
12 Féline wordt 3 jaar
vrijdag bij ons spelen.
17 Lucien wordt 1 jaar
• Vanaf 23 april komt Sem
19 Louise dg wordt 1 jaar
(4 maanden) voor het eerst
op maandag bij ons.
20 vergadering oudercommissie
27 Jarik wordt 3 jaar
		
Naud wordt 3 jaar

Afscheid
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Tweede Paasdag is Joepie gesloten
Jesse wordt 2 jaar
Sarina is jarig
Mark wordt 2 jaar
Roos wordt 4 jaar
Koningsdag is Joepie gesloten

Om alvast te noteren:
• Zomerfeest/Joepie-reünie:
zaterdag 16 juni 2018
• Zomersluiting in 2018: week 30 en 31
(maandag 23 juli tot en met
vrijdag 3 augustus).

• Maandag 16 april
neemt Elin afscheid.
• Vrijdag 20 april is de laatste
Joepie-dag voor Marilyn
en haar broertje Daniël.
• Woensdag 25 april neemt
Jasmijn afscheid
• Roos neemt donderdag 26 april
afscheid bij ons.
Na de meivakantie starten Elin,
Jasmijn en Roos in groep 1.
Veel plezier op de basisschool!

Donderdag 18 januari
was de laatste Joepiewerkdag van Fenneke.
De kinderen hebben haar
verrast met cadeautjes.

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

