
De afgelopen weken hebben de kinderen en de 
leidsters genoten van het werken rondom het 
thema slakken. 
De laatste week van oktober hebben we 
iedere dag opa’s en oma’s mogen begroeten. 
Zij hebben samen met de kinderen ook  
slakken gemaakt. Erg gezellig zo met elkaar.

Nieuw gezicht
Zoals in de vorige nieuwsbrief al werd vermeld, 
is Jonette donderdag 1 november bij Joepie ge-
start. Haar werkdagen zijn maandag, donderdag en 
vrijdag.

Bijbelverhalen
Tot half november vertellen we de kinderen 
over David en Goliath en dat hij later koning 
van Israël wordt.
Daarna starten we met de verhalen van de 
adventsperiode. Er wordt dan iedere week 
een ander verhaal verteld: de engel bij  
Zacharias, de engel bij Maria, de geboorte van 
Johannes en uiteindelijk het kerstverhaal met de 
geboorte van Jezus.

Project
Vanaf half november is het thema Sint en Piet.  
Dit jaar leggen we het accent op het paard.  
Het is de planning dat via Stal Alblas iemand 
met een echt paard bij Joepie langskomt. 

Slaapzakken
Na een warme zomer is de winter in aantocht.  
Denkt u er aan om de slaapzak mee te geven als 
het wat kouder wordt?

Stichting Joepie - eerste klas kinderopvang
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Oudercommissie
Op dinsdag 6 november kwam de oudercommissie weer  
bij elkaar. De volgende onderwerpen zijn besproken:  
het inspectierapport, het uurtarief en het werkplan  
voor 2019. Door het vertrek van Tabitha is een vacature 
ontstaan. Voor informatie over deze vacature kan contact 
opgenomen worden met Karin. Zij kan belangstellenden 
doorverwijzen naar de leden van de oudercommissie.
 

Uurtarief 2019
Tijdens de septembervergadering van de ouder- 
commissie is het uurtarief van 2019 besproken:
• We hebben het uurtarief van 2018 van verschillende  

kinderdagverblijven in onze regio vergeleken. Daaruit 
is gebleken dat we een lager uurtarief hebben dan de 
meeste organisaties. 

• Vanaf 2019 is er een nieuwe regel die bepaalt dat er  
minder baby’s geplaatst mogen worden per leidster.  
Dit heeft ook personele gevolgen en zorgt dus  
voor hogere kosten. 

• Via de belastingdienst ontvangen alle ouders in  
2019 tot max 8,02 (dit was 7,45) per uur terug. Alles  
daarboven betalen ouders zelf. 

Voor Joepie hebben we het uurtarief voor 2019 op 7,40 vast-
gesteld. Het is van belang dat ouders deze wijziging  
doorgeven bij de belastingdienst. Als dit niet  
gebeurt krijgen ouders minder terug dan waar ze  
recht op hebben.
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Wist u dat...
• Louise m. vanuit de schommel graag alles bekijkt?
• Tyke gek is op steentjes? Ze elke Joepiedag meeneemt?
• Ries graag bij Joepie sport op de hometrainer?
• Lola zolang ze op schoot zit bij de leidster ze de slakken 

best leuk vindt?
• Ruth zichzelf Tuth noemt?
• tijdens het thema sport de cap op het hoofd van Tim te 

vinden was?
• Celine tegen de juf die ’s morgens binnenkomt zegt:  

‘Ik ben er ook weer!’?
• Fynn graag liedjes zingt?
• Jace iedere Joepiedag ‘opschept’ over zijn allerbeste 

papa?
• Davinah onze krachtpatser is? Ze zo de fiets optilt en 

onder de box opruimt?
• Naud de juf corrigeert als ze een kind een koosnaampje 

geeft?
• Vida werkjes in de lievelingskleur van de juffen maakt?
• Sara meteen een slak pakte en goed bekeek?
• Jesse andere kinderen graag helpt met het geven van  

een hapje brood?
• Mark genoten heeft van het maken van een slak  

toen zijn oma en opa op bezoek waren?
• Flore hele gesprekken voert met Senn? De leidsters  

het niet kunnen verstaan, maar Senn wel?
• Louise dg. al lachend Joepie binnenkomt?
• Isabel met grote ogen kijkt naar Anne die op haar  

tenorfluit speelt?
• Jenthe het rietje uit haar beker als vork voor haar fruit 

gebruikt?
• Kyano heel geconcentreerd het slakkenslijm ontdekte?
• Sarah geniet van het eten van haar cracker?
• Sem graag een goed gesprek voert met de juffen?
• Veerle haar vriendjes en vriendinnetjes het liefst  

helemaal plat knuffelt?
• Anne-Sophie overal gaat staan en kijkt wat de  

grote kinderen doen?
• Jamie eerst het zelfgemaakte slakkenslijm niet aan  

wilde raken? Hij er later met zijn hele hand lekker  
in zat te roeren?

• Tess de fiets als rollator gebruikt?
• Teun graag kiekeboe speelt?
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Uitbreiding
Vanaf 1 januari 2019 vindt er na bijna 11 jaar bij 
Joepie een grote verandering plaats. Er komt 
een tweede groep bij, in de ruimte achter de 
huidige groep. Nu hebben we één groep met 
maximaal 16 kinderen en drie leidsters. Dan 
hebben we twee groepen met maximaal 12 
kinderen en twee leidsters per groep.
In de huidige ruimte zal een extra slaapkamer 
worden gemaakt en tussen de beide groepen, 
bij de keuken, komt een schuifdeur. 
Het is de bedoeling dat de werkzaamheden zoveel 
mogelijk ’s avonds en in het weekend plaatsvinden, 
zodat de kinderen er geen last van hebben.
Kijk gerust door het raam naar binnen om de 
vorderingen te zien.
Tijdens de oudergesprekken zal de verdeling 
van de kinderen door worden gegeven. We 
proberen met ongeveer gelijke aantallen te 
starten in de groepen.

Regelgeving
Vanaf 2019 moet ieder kinderdagverblijf een peda-
gogische coach in dienst hebben of iemand heb-
ben die met de opleiding gestart is. Bij ons start 
Bianca binnenkort met deze opleiding.
Vanaf 1 januari 2023 is het verplicht dat alle 
pedagogisch medewerkers de taaltoets op 
een bepaald niveau (3F) moeten hebben be-
haald. Inmiddels kunnen we melden dat alle 
leidsters hun taaltoets hebben gehaald. 
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Kalender

November
 2 Anne-Sophie wordt 1 jaar
 10 Anne is jarig
 20 Sarah wordt 1 jaar
 23 Jeftha wordt 1 jaar
 29 Sem wordt 1 jaar

December
 3 Bram wordt 4 jaar
 4 Piet komt op bezoek
 5 Piet komt op bezoek
 7 Bianca is jarig
 10 Tyke wordt 3 jaar
 19 Jonette is jarig
 22 Fem wordt 3 jaar
 25 Eerste Kerstdag, Joepie gesloten
 26 Tweede Kerstdag, Joepie gesloten

1 januari, nieuwjaarsdag is Joepie ook gesloten.

Piet op bezoek
Dinsdag 4 december en woensdag 5 december brengt Piet 
een bezoek aan Joepie. Op de beide dagen zal hij van  
10.00-10.30 uur bij ons zijn om cadeautjes uit te delen en 
om met de kinderen op de foto te gaan.
De kinderen die niet op dinsdag en/of woensdag bij Joepie 
zijn mogen uiteraard ook langskomen. Hiervoor hangt in de 
gang een lijst om aan te melden, zodat de organisatie van 
het feest goed verloopt.

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

Volg ons:

Welkom
• 31 oktober was  

de eerste dag voor  
Ize (1 jaar). Ze komt iedere  

woensdag spelen.
• Jessie (bijna 5 maanden) 
speelt vanaf 7 november op 

woensdag bij ons.
• Donderdag 29 november 
start Lily (3 maanden), het 
zusje van Tyke, bij Joepie. 

Ze is op dinsdag bij 
ons.

Afscheid
• Woensdag 21 

november is Bram voor 
het laatst bij ons. Hij gaat 
na zijn 4e verjaardag naar 

de basisschool.
• Dinsdag 27 november 
is Sara voor het laatst 

bij ons.


