
Stichting Joepie - eerste klas kinderopvang

Wat fijn dat we op 8 februari weer onze deuren 
mochten openen voor alle kinderen. 
We konden die week genieten van de sneeuw. De 
meeste kinderen vonden het geweldig, een enkeling 
hield het alleen bij kijken naar de sneeuw.
Bij de workshops door Elske en Allian van Zingen & 
Zo over het prentenboek ‘Kikker is ziek’ werd  
enthousiast meegedaan. Sommige kinderen moesten 
even wennen en deden van een afstandje mee.

Nu de temperaturen weer wat hoger zijn is het eerste speeltuinbezoek van 
2021 alweer achter de rug.

Projecten
Deze keer zijn het eigenlijk 2 thema’s die centraal staan: het Paasfeest en  
de lente. Hier werken we tot en met 2 april over met de kinderen.
Vanaf 12 april start weer een nieuw project: de kapper.

Nieuwsbrief
maart en april 2021
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Wist u dat...
• Veerle iedereen beter kan maken met een spuitje?
• Jenthe graag ‘milonade’ drinkt?
• Jessie graag bij de andere kinderen wil zijn als ze  

gaat uitrusten? Ze dan een kussen pakt en  
middenin de groep gaat liggen?

• Ties vaak heel hard ‘Halleluja’ zingt?
• Sarah bij het zien van een reservewiel op de auto  

zei: “Kijk, hij mag op zijn rug”?
• Emma van een poetsdoekje een mondkapje maakt?
• Benjamin heel hard gaat lachen als grote kinderen  

tegen hem praten?
• Maas tijdens het thema ‘ziek zijn’ pillen verkoopt  

aan de zieke kinderen en de zieke juffen?
• Tess bellen blazen erg leuk vindt?
• Manuel graag van de glijbaan glijdt?
• Febe op de grootste fiets klimt die ze kan vinden?
• Sem en de graafmachine de hele dag bij elkaar zijn?
• Jort m. erg enthousiast wordt als hij gaat verven?
• Jedidja met de blauwe looptrekker het plein verkent?
• Seth graag zelf boekjes leest?
• Ruth het leuk vindt om te assisteren bij het  

uitruimen van de vaatwasser?
• Joris bij Joepie met de graafmachine in de  

tuin werkt?
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Wist u dat...
• Louise gaat glunderen als we gaan knutselen?
• Zeïrah het heerlijk vindt om op schoot te zitten?
• Flore helemaal in haar element was tijdens het project 

‘ziek zijn’? Ze het liefst de hele dag met de  
doktersspullen speelde?

• Kyano graag met de bakfiets rondrijdt? Hij het liefst  
een vriendje of vriendinnetje vervoert?

• Anne-Sophie heel zorgzaam is voor haar zusje Isabella? 
• er volgens Cas een kakel op de kerktoren staat?
• Elza bijna alle namen kent van de andere kinderen?
• Jen het geweldig vindt om te verven?
• Elim graag peutert aan een dop? Hij erg zijn best  

doet om hem dan open te krijgen? 
• Senn met de rode stoel door de groep loopt?
• Luca het goed met Rosie kan vinden?
• Eline bij het fruitmoment het liefst appels eet?
• Lois enorm genoten heeft tijdens de workshop  

van Zingen & Zo?
• Joah graag met de grote kinderen ‘kletst’? 
• Ize c. bijna direct lacht als er tegen haar wordt gepraat?



Bijbelverhalen
We zijn met de kinderen gestart met de bijbelverhalen  
die bij de lijdenstijd horen.
Van 22 februari tot en met 5 maart wordt het verhaal  
gelezen over de intocht van Jezus in Jeruzalem.
Het verhaal van het laatste avondmaal staat van  
8 tot en met 19 maart op het rooster.
Daarna volgt in de week van 22 maart het verhaal  
over de kruisiging van Jezus.
De week voor het Paasfeest wordt het verhaal over de opstanding van Jezus 
verteld.
Vanaf 6 april tot en met 30 april vertellen we de kinderen het verhaal van de 
Emmaüsgangers die Jezus tegenkomen na zijn opstanding.
 

Scholing
De cursus ‘Boekstart’ die Bianca en Karin online hebben gevolgd is inmiddels 
afgerond. De leeshoek in de gele groep is aangepast. Voor de leeshoek in  
de oranje groep worden binnenkort rekjes aan de muur bevestigd, zodat  
de kinderen zelf de boeken kunnen pakken.
Vóór 2025 is het de bedoeling dat alle leidsters in de kinderopvang die met 
baby’s werken hierin zijn geschoold. Bij de huidige opleiding is dit een  
onderdeel van de leerstof en de praktijkopdrachten. In februari hebben weer 
2 collega’s een certificaat voor deze cursus ontvangen. Momenteel zijn er  
nog 2 collega’s bezig met het verwerken van de laatste opdrachten.

Pedagogische coaching
Terugblik 2020: We hebben veel aandacht gestoken in het begeleiden van 
de 3-jarigen. Wat daaruit voortvloeit is dat we bij elk thema activiteiten 
en knutselwerkjes aanbieden die nog specifieker op de ontwikkelingsfase 
van 3-jarigen gericht zijn, de zogenaamde ‘3 plus groep’. Dit gebeurt op de 
groep, maar ook buiten de groep. Er heeft hierbij ook video interactie- 
training plaatsgevonden. 
Vooruitblik 2021: In 2021 staat het eerste half jaar het interactief voorlezen 
centraal. Dit naar aanleiding van de cursus ‘Boekstart’ die Karin en Bianca 
hebben gevolgd. De tweede helft van 2021 gaan we ons richten op de be-
hoeften van de baby’s. 



Bij beide doelen zullen de pedagogisch medewerkers elkaar filmen en feed-
back geven en zal er een gesprek met de coach plaatsvinden. 
Omdat Bianca haar taken als coach niet meer kan doen tijdens haar werk op 
de groep, zal ze voortaan ongeveer 1 keer in de 5 weken langskomen om 
het contact met de medewerkers en kinderen te onderhouden en te kunnen 
overleggen.  

Corona-maatregelen
We hopen dat het niet nodig is..., maar als er een positieve testuitslag bij een 
kind of een leidster is treedt er een stappenplan in werking m.b.t. de qua-
rantaine. Hiervoor delen we contactgegevens met de GGD en wordt er een 
bron- en contactonderzoek gedaan. Om gegevens (telefoonnummer, mail-
adres of huisadres) door te mogen geven aan de GGD hebben we toestem-
ming nodig. Laat het weten als hier géén toestemming voor wordt gegeven.

Loose Parts - door stagiaire Floortje
Voor twee examenopdrachten voor mijn opleiding heb ik (Floortje, stagiaire 
oranje groep) het ‘Spelen met Loose Parts’ geïntroduceerd op de groepen. 
Loose Parts zijn losse onderdelen, voorwerpen die kinderen op oneindig veel 
manieren kunnen gebruiken in hun spel. Buiten in de natuur kun je hierbij 
denken aan keien, takken, bladeren. Of in de keuken de pollepel, snijplank, 
potjes etc. Andere voorbeelden zijn wasknijpers, mandjes, schelpen, kurken, 
doppen, watten, lapjes stof etc. 

Behalve het leren problemen oplossen en het ontwikkelen van creativiteit 
oefenen de kinderen, door te spelen met de Loose Parts, ongemerkt doelen 
zoals het stimuleren van de taalontwikkeling, vergroten van de woorden-
schat, oefenen met concentratie en fijne motoriek, rekenkundige problemen 
oplossen en oefenen met tellen.

Erg leuk om te zien dat de kinderen met dezelfde 
materialen op verschillende creatieve manieren 
speelden, allemaal op hun eigen niveau. Zelf meer 
inspiratie opdoen voor thuis? Kijk bv eens op: 
https://www.mamaliefde.nl/loose-parts-open-einde-
materiaal-speelgoed-voorbeelden/ of op Pinterest.
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Volg ons:

Kalender

Maart
 2 Lola p. wordt 4 jaar 
 9 digitale ouderavond
 10 Davinah wordt 4 jaar 
 13 Noé wordt 4 jaar 
 15 Febe wordt 2 jaar 
 19 Pim wordt 1 jaar 
 22 Joshua wordt 4 jaar 
 25 Jaïn wordt 4 jaar 
 30 Louise wordt 3 jaar 

April
 5 Joepie gesloten vanwege 2e Paasdag
 8 Jurre wordt 3 jaar 
  Lola dr. wordt 2 jaar 
 23 Joris wordt 3 jaar  
 24 Isabella wordt 1 jaar 
 27 Joepie gesloten vanwege  
  Koningsdag
 29 Jort vdp. wordt 3 jaar   
  

Zwangerschapsverlof  
Hanneke
Het verlof van Hanneke is voorbij.  
Ze heeft na haar verlof nog een paar  
vakantiedagen opgenomen. Vanaf 11 maart 
zal Hanneke haar werkzaamheden op  
donderdag in de oranje groep weer oppakken.

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.

Geboren
• Teun, Jen en 

Koosje hebben op  
18 februari een zusje 

gekregen. Ze heet Lies.
• Op 20 februari heeft  

Sarah een broertje  
gekregen. Hij heet 

Joël.

Afscheid
in de gele groep:

• Vrijdag 26 februari was de 
laatste Joepiedag voor Lola p. 

• Op donderdag 11 maart neemt  
Davinah afscheid.

• Maandag 22 maart is Joshua  
voor het laatst.

in de oranje groep:
• Louise dg. heeft op woensdag  
24 februari afscheid genomen.

• Noé is op donderdag 11 maart 
voor het laatst.

• Jaïn neemt donderdag 
25 maart afscheid.

Welkom
in de gele groep:

• Julia (5 maanden) komt 
op donderdag 1 april voor 

het eerst. 
in de oranje groep:

• Jort (bijna 3 jaar) komt 
voor het eerst op 

maandag 15 maart.


