Nieuwsbrief
maart en april 2019

De vogels horen we buiten bij Joepie fluiten. De kinderen zien ze ook in de
struiken bij de Joepie-tuin.
Inmiddels weten we dat er veel Bob de Bouwers bij Joepie spelen. De gele
helm is in beide groepen dagelijks in gebruik geweest tijdens dit thema.
Nu kijken we vooruit naar de lente en het Paasfeest.

Bijbelverhalen

Sinds eind februari tot en met half maart vertellen we de kinderen het
verhaal over de Goede Herder. Hier gebruiken we de Prentenbijbel en een
prentenboekje voor. De speelgoed schapen worden ook bij het bijbelverhaal
betrokken.
Vanaf 18 maart lezen we verhalen voor die vooraf gaan aan het Paasfeest.
Dit zijn de intocht in Jeruzalem, het laatste avondmaal, de kruisiging en in
de week van 19 april het Paasverhaal.
Dinsdag 23 april is de eerste dag dat we het verhaal van de Emmaüsgangers
aan de kinderen vertellen. Dit zal iedere dag tot en met half mei voorgelezen
worden uit de Kijkbijbel.

Project

Het thema dat we dit jaar tijdens de lente uitwerken met de kinderen is
‘schapen en lammetjes’.
Vanaf 8 april tot aan begin mei zullen we met de kinderen over het onderwerp ‘baby’ werken. De reden hiervan staat vermeld bij ‘nieuw gezicht’.

Stichting Joepie - eerste klas kinderopvang
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Wist u dat...

Jaï

• Jessie haar klauterkunsten iedere week vertoont?
• Tess het cement voelen en maken erg leuk vond?
• Isa alle spullen in de bakfiets verzamelt? Ze daarna
weer uitdeelt?
• Ties het heerlijk vindt om te chillen in de wipper?
• Tim de juffen elke week laat schrikken als hij binnenkomt
en dan hard moet lachen?
• Jace vraagt waarom de mensen in de Kijkbijbel
slippers dragen?
• Naud het leuk vindt om Bob de Bouwer te spelen?
• Mark het fantastisch vindt op de wipwap?
• Louise dg. het liefst de hele dag een baby aait?
• Sarah het ballenmeisje is van Joepie? Ze iedere dag
dat ze bij Joepie is met de bal speelt?
• Jenthe helemaal wild wordt als ze poffertjes mag eten?
• Sem graag ergens gaat staan en dan gaat dansen?
• Veerle het geweldig vindt om te klimmen?
• Jamie dol is op trekkers? Hij ze overal hoort en ziet
en dan alles laat vallen waar hij mee bezig is?
• Emma st. zichzelf goed bekijkt in de spiegel?
• Daan zegt dat je de nootjes in de appel niet
kunt eten?
• Maas naar iedereen lacht en er graag bij zit?
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Wist u dat...

Rosali

• Fynn de juffen onderweg waarschuwt als er een paal
staat? Hij dan hard ‘paal’ roept?
• Ezra altijd ergens de grap van inziet?
• Louise m. zichzelf lachend bekeek in de spiegel?
• Tyke het geweldig vond om met de speelmaïs te spelen?
Hij hier heel geconcentreerd mee bezig was?
• Ries buiten al ziet of zijn vriendinnetjes bij Joepie zijn?
• Lola haar rol als grote zus zeer serieus neemt? Ze zich
ontfermt over de pop?
e
• Ruth eerst alleen met haar vinger het cement voelde?
Ze later haar hele hand ervoor gebruikte?
• Celine iedereen begroet die ze op straat tegenkomt?
Ze daarna hard moet lachen?
• Davinah trots kwam laten zien hoe goed de bouwvakkershelm haar stond?
• Jesse de draaiton in de speeltuin geweldig vindt?
• Flore luid en duidelijk laat horen wat ze op haar
brood wil?
• Isabel haar tong weleens werken is en na een
poosje weer thuis komt?
• Kyano een kei is in gekke bekken trekken?
• Vida trots vertelt dat ze ’s avonds sla met sushi gaat eten?
• Teun de hele dag door ‘auto’ zegt?
• Anne-Sophie eerst aan het cement moest wennen? Ze het
later erg leuk vond om mee te spelen?
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Oudercommissie
De eerstvolgende vergadering van de oudercommissie vindt op 19 maart
plaats.

Vacature oudercommissie
Tijdens de laatste vergadering heeft Tabitha, de moeder van Fem, aangegeven dat ze haar plaats beschikbaar stelt binnen de oudercommissie.
Belangstellenden kunnen zich persoonlijk, telefonisch (0184-42 53 59) of via
de mail (hallo@joepie.nu) aanmelden bij Karin.


Nieuw gezicht

De reden dat we over de baby gaan werken is dat Jonette van de oranje
groep zwanger is. De verwachting is dat begin mei haar verlof start.
Dit betekent dat we voor de 4 dagen dat ze werkt vervanging nodig hebben.
We zijn blij dat we kunnen melden dat dit is gelukt doordat Pauline een dag
extra gaat werken en we in Hanneke een nieuwe collega hebben gevonden.
Op maandag werkt Pauline tijdens het verlof van Jonette samen met Anne.
Dinsdag en donderdag werken Hanneke en Anne samen in de oranje groep.
Op vrijdag werken Hanneke en Pauline samen.
Onze invalster Dianne heeft vanaf 8 april een baan in het middelbaar onderwijs gevonden. Bij ons werkt ze vast op maandagmiddag en op momenten
dat andere leidsters vrij zijn.
Momenteel hebben we helaas nog geen nieuwe invalster kunnen aannemen.

Naar de
geitenboerderij

Stagiaire

Vanaf begin februari is Nikki onze stagiaire op woensdag en donderdag in
de gele groep.

Welkom

• Dinsdag 26 februari was de eerste Joepiedag voor Xem (8 maanden). Hij
speelt iedere dinsdag in de oranje groep.
• Ezra (bijna 3 jaar) en zijn zusje Noralyn (1 jaar) zijn op wisselende dagen
bij ons. Vanaf maart zullen ze iedere woensdag in de gele groep spelen.
• Vrijdag 1 maart is Manuel (2 maanden) voor het eerst bij Joepie geweest.
Hij komt voortaan iedere vrijdag samen met zijn zus Louise in de oranje
groep spelen.
• Vanaf 8 maart speelt Hugo (4 maanden) iedere vrijdag bij ons in de oranje
groep. Totdat zijn broer Naud naar school gaat komen ze samen naar
Joepie.
• In april start Lauren (3 maanden) op maandag bij ons. Ze speelt dan
samen met haar broer Finn in de gele groep.

Afscheid

• Féline neemt op 12 maart afscheid van de gele groep bij Joepie.
• Op vrijdag 22 maart neemt Naud afscheid van de oranje groep.
• In de gele groep neemt Jarik op maandag
25 maart afscheid.
• Seth is eind april voor het laatst
in de gele groep.
De jongens en Féline gaan
na hun verjaardag naar
groep 1 van de basisschool.

Thema Bob de Bouwer

Kalender
Maart
2 Lola wordt 2 jaar
3 Tim wordt 3 jaar
6 Lucas wordt 3 jaar
10 Davinah wordt 2 jaar
12 Féline wordt 4 jaar
13 Noé wordt 2 jaar
19 Louise dg. wordt 2 jaar
		 vergadering oudercommissie
20 Annick wordt 2 jaar
21 Isa wordt 3 jaar
25 Jaïn wordt 2 jaar
27 Jarik wordt 4 jaar
		 Naud wordt 4 jaar
30 Louise m. wordt 1 jaar
31 Mats wordt 3 jaar

Geboren

• Louise a. heeft op
3 januari een broertje gekregen. Hij heet Manuel.
• Op 16 januari heeft Finn
een zusje gekregen. Ze
heet Lauren.
• Op 25 januari heeft Fem
een broertje gekregen.
Hij heet Ferre.

April
1
3
21
22
25
28

stagiaire Nikki is jarig
Jesse wordt 3 jaar
Mark wordt 3 jaar
2e Paasdag Joepie gesloten
Seth wordt 4 jaar
Ezra wordt 3 jaar

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

