
Met alle bladeren op het plein buiten bij Joepie is 
het duidelijk te zien dat het herfst is geworden. 
De kinderen mochten in tuinen bij de Joepieburen 

           kastanjes zoeken. Dat is goed gelukt.
We bereiden ons voor op de decemberfeesten. Het rollenspel zal dan een 
belangrijke plaats innemen door de pietenverkleedkleren en het vasthouden 
van de pop die in doeken is gewikkeld, onze baby Jezus.

Bijbelverhalen
Tot half november lezen we het verhaal met de kinderen over de storm op 
het meer. De kinderen horen dagelijks het liedje ‘In een scheepje over zee’ 
van Elly en Rikkert. De grotere kinderen zingen vaak al grote delen mee en 
de jongere kinderen kennen de bewegingen die bij het liedje horen.
Vanaf 18 november starten we met de bijbelverhalen de bij de advents- 
periode passen.
In de week van 18 november: De Engel bij Zacharias
In de week van 25 november: De Engel bij Maria
In de week van 2 december: De geboorte van Johannes
In de week van 9 december: Jozef en Maria gaan op reis
In de week van 16 en 23 december: De geboorte van Jezus

Stichting Joepie - eerste klas kinderopvang

Nieuwsbrief
november en december 2019
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Wist u dat...
• Tim een echte Bob de Bouwer is?  

Hij geweldige bouwwerken maakt?
• Jenthe steeds het boek over de paddenstoelen  

pakt en er in gaat lezen?
• Veerle het liedje ‘chi chi wa’ goed mee kan doen?
• Sarah de hele dag ‘hop, hop, hop, paardje in galop’ zingt?
• Jessie graag in de speelgoedmand zit?
• Ties Joepie lopend verkent?
• Louise dg. bij Joepie het ‘Onze Vader’ zingt?
• Jace veel kastanjes heeft gevonden?
• Jamie graag met de treinrails speelt?
• Emma genoten heeft van het ritje in de bolderkar?
• Daan het bijbelverhaal van Jezus op het schip in de storm 

naspeelt bij Joepie?
• Maas graag het stoepje op en af klimt?
• Tess het leuk vond om bolletjes te poten? Ze de  

bloembollen weer opgegraven heeft in de tuin?
• Isa heel hard moet lachen om de grapjes van Ezrah?
• Manuel de voeten van de juffen interessant vindt?  

Hij soms de voeten kietelt?
• Jan-Pieter buurman en buurman speelt bij Joepie?
• Febe iedere keer probeert om door de kast heen  

te klimmen?
• Sem mee swingt als hij muziek hoort?
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Wist u dat...
• Fynn het liefst de taak van de leidster overneemt tijdens 

het geven van de fles?
• Ezra het geweldig vindt om met scheerschuim te spelen? 

Toen het tijd was om te stoppen zijn trui ook helemaal 
wit was?

• Louise m. dol is op champignons? 
• Tyke heel hard moet lachen als we het liedje zingen  

waar ‘hatsjoe’ in voorkomt?
• Ries de spin buiten bij Joepie iedere week goed in de 

gaten houdt?
• Davinah iedere week om 2 staartjes vraagt als haar  

haren gedaan worden na haar middagdutje?
• Lola p. al weken wil danken voor de leuke  

vakantie met papa, mama en Rosie?
• Ruth graag ijsjes verkoopt onder de box?
• Jesse het leuk vindt om met de bal te spelen?  

Hij soms mikt op de juffen?
• Flore ‘hagallalla’ (hagelslag) heerlijk vindt op  

haar boterham?
• Kyano geconcentreerd z’n bouwwerk maakt?
• Teun bij Joepie gelijk op zoek gaat naar de gele auto  

van Bob de Bouwer?
• Anne-Sophie enthousiast naar de jongere kinderen  

zwaait als ze naar bed worden gebracht?
• Lauren graag kiekeboe speelt?
• Elza graag naar andere kinderen kijkt?
• Cas naar iedereen zwaait?



Projecten
Na het paddenstoelenproject staat het thema  
‘Sinterklaas’ op de planning. Dit jaar ligt het accent  
op de stoomboot. Verdere informatie over het feest  
staat achterop de nieuwsbrief.
Vanaf 9 december werken we met de kinderen over  
het thema ‘Kerstfeest’. De stal is dit jaar het subthema. 

Oudercommissie
Op 8 oktober heeft de oudercommissie vergaderd.  
Tijdens die vergadering is onder andere gesproken over het uurtarief voor 
2020. Het beleidsplan ‘Veiligheid en Gezondheid’ is ook besproken.
Dinsdagavond 5 november vond de laatste vergadering van 2019 plaats.  
De jaarplanning van 2020 is besproken en het inspectiebezoek van de GGD 
van die dag.
 

Uurtarief 2020
Tijdens de vergadering van 8 oktober met de oudercommissie is het uurtarief 
van 2019 van verschillende kinderdagverblijven in onze regio vergeleken. 
Daaruit is gebleken dat we een lager uurtarief hebben dan de meeste  
organisaties. Het uurtarief van 2020 is tijdens deze vergadering is vastgesteld 
op 7,70. 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.

Zwangerschapsverlof
Inmiddels heeft Anne zwangerschapsverlof. In november verwacht ze haar 
kindje.
Joanne heeft enkele weken op woensdag en donderdag het verlof van Anne 
ingevuld. Maar helaas heeft zij te horen gekregen dat ze op doktersadvies 
haar werk per direct neer moet leggen. 
Marjolein heeft ook mooi nieuws verteld over haar zwangerschap. Ze gaat 
in februari met verlof.



We zijn bezig met het invullen van deze tijdelijke vacatures. Hopelijk in de 
volgende nieuwsbrief meer hierover.
 

Vertrek
Wat minder goed nieuws is dat Demi aangegeven heeft dat ze Joepie  
per 1 december gaat verlaten. Ze heeft een nieuwe baan gevonden.  
Vrijdag 29 november is haar laatste werkdag.
Inmiddels heeft onze stagiaire Karen de mogelijkheid om van opleiding te 
veranderen, zodat ze per 1 december bij ons haar opleiding vervolgt met 
werken en leren. Haar werkdagen zijn vanaf 1 december: maandag, donder-
dag en vrijdag. Voor de woensdag zijn we nog op zoek naar een collega.

Open avond voor invulling vacatures
We zijn bezig met het invullen van de tijdelijke vacatures. Hiervoor hebben 
we op dinsdagavond 19 november een open avond gepland om kennis te 
maken met belangstellende pedagogisch medewerksters en/of geïnteresseer-
den met een ander diploma dat geldig is in de kinderopvang.
 

Stagiaires
Nieuwe stagiare Jasmijn stelt zich voor:  
Ik ben Jasmijn Schoonderwoerd, 18 jaar oud  
en woon in Bleskensgraaf. Ik zit in het laatste  
jaar van mijn opleiding pedagogisch mede- 
werker kinderopvang niveau 3 op het  
Hoornbeeck College in Rotterdam. In de  
periode van 20 november 2019 t/m 24 april  
2020 kom ik bij Joepie in de oranje groep  
stagelopen. Jullie zullen mij zien op de woensdag  
en de donderdag. Tot dan!

Vanaf half november zal Rachel alleen op vrijdag bij de oranje groep  
stagelopen.



Kalender

November
 2 Anne-Sophie wordt 2 jaar 
 5 vergadering oudercommissie
7 en 8 Fotograaf
 8 Hugo wordt 1 jaar 
 10 Anne is jarig
 20 Sarah wordt 2 jaar 
 23 Jeftha wordt 2 jaar 
 30 Renz wordt 3 jaar 

December
4 en 5 Sintfeest
 7 Bianca is jarig
 10 Tyke wordt 4 jaar 
 15 Noralyn wordt 2 jaar 
 19 Jonette is jarig
25 en 26 Kerstfeest, Joepie is gesloten
 29 Sem wordt 2 jaar 

1 januari 2020 Nieuwjaarsdag, Joepie gesloten

Om alvast te noteren
De zomersluiting van 2020 is bekend: de week van  
20 juli en de week van 27 juli (week 30 en 31).

Decemberfeesten
Op wo 4 en do 5 december zal Piet een bezoek aan Joepie brengen. Op de 
beide dagen zal hij bij ons zijn om cadeautjes uit te delen en met de kinderen 
op de foto te gaan. De kinderen die niet op woensdag en/of donderdag 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.

Het Kerstfeest vieren we een week lang met de kinderen in de groep. We 
besteden dan extra aandacht aan het Kerstverhaal en de kinderen mogen om 
de beurt de pop vasthouden die in doeken is gewikkeld.

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

Volg ons:

Geboren
Op 8 oktober is 

Seth geboren. Hij 
is het broertje van 

Jeftha. 

Afscheid
 • Daniël heeft op 

dinsdag 24 september 
afscheid genomen in de 

gele groep.
• Dinsdag 29 oktober heeft 
Mark afscheid genomen 

bij de oranje groep.

Welkom
Op 14 november komt 
Jedidja (3 maanden) 

voor het eerst bij ons in 
de oranje groep. Ze komt 

op donderdag en op 
vrijdag.


