Nieuwsbrief
maart en april 2020

Eind januari hebben we meegedaan
met de nationale voorleesdagen.
Er heeft een opa voorgelezen en er
zijn verschillende oma’s die voorgelezen hebben bij ons. In februari hebben
we gewerkt over het prentenboek van de
nationale voorleesdagen ‘Moppereend’. Spelenderwijs hebben
we onder andere de emoties van het verhaal behandeld.
We hebben géén ouderavond gehad in februari, maar een muzikale activiteit
waarbij de ouders met de kinderen waren uitgenodigd. Zaterdagochtend 22
februari heeft Allian van Zingen & Zo een workshop verzorgd voor de baby’s
én eentje voor de peuters. Grote en kleine mensen hebben ervan genoten.
Sommige kinderen vonden het spannend, maar volgden alles met hun ogen.

Projecten

Dit jaar is het subthema bij de lente: kuikentjes.
Na het Paasfeest starten we met het thema van de feestweek in
Wijngaarden: Wingerde in beweging in sport en spel.

Stichting Joepie - eerste klas kinderopvang
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• Jenthe witte pindakaas (pasta) het lekkerst
vindt op haar boterham?
• Veerle een pannenkoek een koekei noemt?
• Jessie graag in de speelgoedmand zit?
• Ties het fijn vindt om buiten te spelen?
• Louise dg. iedere ochtend als ze bij Joepie komt
vraagt of ze mag verven?
• het favoriete liedje van Sarah ‘Lees je Bijbel,
pray every day’ is?
• Jamie van duplo mooie gebouwen maakt? Hij ervan
geniet als ze de hele dag op de kast ten toon worden
gesteld?
• Tess graag bij de juffen komt kijken als ze aan de tafel
aan het werk zijn, zoals het plakken van de foto’s?
• Emma het liefst de hele dag knutselt?
• Maas onze 5-sterren kok is? Hij van alles maakt in
de Joepie-keuken?
at
• Isa als Joepie-dokter de wonden van de pop met
s
pleisters beplakt?
• Manuel de deuren van de speelgoed keuken het leukst
vindt om mee te spelen?
• Jan-Pieter de 1 en de 0 samen een tweeling noemt?
• Febe allerlei stunts uithaalt tijdens het klauteren?
• Sem gezellig meeklapt met de Joepie-liedjes?
• Jedidja hele verhalen brabbelt?
• Naomi graag op de stoeltjesfiets (driewieler)
en
fietst?
• Jort het leuk vindt om met een knisperboekje
te spelen?
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• Fynn z’n oren poetste omdat er volgens hem
‘smurrie’ in zat?
• Ezra bij Joepie vaak dokter of werkman speelt?
• Louise m. graag verstoppertje speelt? Ze dan te vinden
is in de slaapkamer of bij het toilet?
• Tyke de groene speelgoed trekker overal mee naar
toe neemt? Zelfs als hij z’n handen gaat wassen?
• Lola p. de wipwap in de speeltuin het allerleukst
vindt om mee te spelen?
• Ruth graag danst bij Joepie?
• Jesse zo gek op z’n oma is dat hij iedereen ‘oma’ noemt?
• Davinah het boek van de moppereend zo leuk vindt,
dat ze het bijna uit haar hoofd kent?
• Flore altijd aan de juf vraagt of ze een staartje
mag?
• Kyano monsters op z’n sokken had? Daar
de juf mee wilde pakken?
• Cas de wc-rol bij het toilet interessant vindt?
• Anne-Sophie graag een boekje leest op de bank?
• Elza graag de grote kinderen in de gaten houdt?
• Seth heel lief naar de juffen lacht?
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Bijbelverhalen

De komende weken zullen de bijbelverhalen in het teken staan van de
lijdenstijd van Jezus om zo bij het Paasfeest uit te komen.
Begin maart is gestart met het bijbelverhaal over de intocht van Jezus in
Jeruzalem.
Vanaf half maart lezen we met de kinderen over het laatste avondmaal en
de week erna over de kruisiging.
Het Paasverhaal wordt in de week van 6 april verteld aan de kinderen.
Vanaf 14 april tot en met begin mei staat het verhaal van de Emmaüsgangers
die onderweg een ontmoeting hebben met Jezus centraal.


Oudercommissie

De eerstvolgende vergadering staat gepland op 17 maart. Hierbij zullen
onder andere het verslag van het inspectiebezoek, de evaluatie van de
workshop van Zingen & Zo, de eerste ervaringen van de digitale facturen
en de voorbereidingen op het zomerfeest op de agenda staan.
Inmiddels is het verslag van het inspectiebezoek van 5 november 2019 op
de site geplaatst.

Geboren
•
•
•
•


Op 19 januari heeft Fynn een zusje gekregen. Ze heet Yill.
Isa heeft op 4 februari een broertje gekregen. Hij heet Daan.
Hailey is op 6 februari geboren. Ze is het zusje van Sem.
Op 16 februari is Floris geboren. Hij is het broertje van Emma.

Nieuwe collega

Vanaf 4 maart werkt Tessa op woensdag samen
met Karin in de gele groep. Tessa heeft al ervaring
opgedaan in de kinderopvang, die ze bij Joepie in
kan zetten. Daarnaast volgt ze momenteel een
opleiding pedagogiek.
Vanaf maart is Jasmijn op woensdag in de oranje
groep.

Tessa

Zwangerschapsverlof

Inmiddels is Anne na haar zwangerschapsverlof weer gestart met werken.
Marjolein had haar laatste werkdag op 18 februari. Ze geniet momenteel
van de rust van haar zwangerschapsverlof.
Bianca zal meestal op maandagochtend voor haar werken en Anne vult de
dinsdag voor Marjolein in.

Stagiaire

In de gele groep zal Jip stagelopen op woensdag (25 maart en 1 april) en
donderdag (26 maart en 2 april). Het gaat om een maatschappelijke stage. 

Speelzolder

Inmiddels maken we zeer regelmatig gebruik van de speelzolder. De
kinderen kunnen hier onder andere klimmen, glijden en zich verkleden.
Om deze ruimte optimaal te kunnen benutten voor het spelen hebben we
gekozen om boven geen kinderen meer te laten slapen.
Vanaf april beschikt Joepie over een alternatief stapelbed, een buitenbed.
In het verleden hebben we al positieve ervaringen opgedaan met kinderen
die in de buitenlucht sliepen. Met het stapelbed dat speciaal gemaakt is om
kinderen buiten te laten slapen verwachten we tegemoet te komen aan de
wens van sommige kinderen door ze een rustgevende slaapplaats aan te
kunnen bieden. Voor alle duidelijkheid: het buiten slapen gaat altijd in
overleg met de ouders.

Hek

Laten we met elkaar weer proberen om
te zorgen dat het hek dicht zit.

Kalender
Maart
1
2
6
8
10
13
15
19
20
21
22
25
30
31

Jouk wordt 2 jaar
Lola p. wordt 3 jaar
Lucas wordt 4 jaar
Naomi wordt 3 jaar
Davinah wordt 3 jaar
Noé wordt 3 jaar
Febe wordt 1 jaar
Louise dg. wordt 3 jaar
Annick wordt 3 jaar
Isa wordt 4 jaar
Joshua wordt 3 jaar
Jaïn wordt 3 jaar
Louise m. wordt 2 jaar
Mats wordt 4 jaar

April

3 Jesse wordt 4 jaar
8 Lola dr. wordt 1 jaar
		 Jurre wordt 2 jaar
13 Tweede Paasdag gesloten
28 Ezra wordt 4 jaar

Om alvast te noteren

Welkom

in de gele groep:
• Vanaf 2 april komt Jen
(3 maanden) elke donderdag
met haar broer Teun mee.
• In april start Jan (3 maanden)
op donderdag.
• Elim (3 maanden) komt
vanaf april met zijn zus Ruth
en broer Judah mee naar
Joepie.

Afscheid

in de oranje groep:
• Lucas was op donderdag
5 maart voor het laatst.
• Woensdagochtend 18 maart
neemt Mats afscheid.
• Op donderdag 19 maart is Isa
voor het laatst.
• Maandagochtend 20 april is Esmee
voor het laatst bij Joepie.
in de gele groep:
• Op donderdag 19 maart neemt
Jesse afscheid.
Zij gaan allemaal na hun
verjaardag naar de basisschool. Veel plezier!

• Dinsdag 5 mei is Joepie gesloten, omdat
deze dag in 2020 een nationale vrije dag is.
• Zaterdagochtend 20 juni vieren we het jaarlijkse zomerfeest
• De zomersluiting van 2020 is bekend: de week van 20 juli en de week van
27 juli (week 30 en 31).
Volg ons:
Oosteinde 43 3366 BG Wijngaarden t. (0184) 42 53 59 www.joepie.nu

