Nieuwsbrief
november en december 2020

Tijdens de afgelopen weken hebben we veel over
spinnen gelezen en gezongen. De echte spinnen
hebben we wel gezocht, maar hadden verwacht er
meer te zullen vinden.
De komende tijd bereiden we ons voor op de
beide decemberfeesten: Sinterklaasfeest en
Kerstfeest.

Bijbelverhalen

Tot en met 13 november lezen we met de kinderen het verhaal van
David en Goliath.
Daarna starten we met de adventsperiode. Dan wordt iedere week tot
aan het Kerstfeest een ander Bijbelverhaal verteld.
16-20 november: Engel Gabriël komt bij Zacharias
23-27 november: Engel Gabriël komt bij Maria
30 november-4 december: de geboorte van Johannes
7-11 december: Maria en Jozef op reis naar Bethlehem
14-31 december: de geboorte van Jezus

Stichting Joepie - eerste klas kinderopvang
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• Noé heel graag spinnen zoekt? Ze de allerkleinste vindt?
• Seppe aan de juffen alle namen van de dinosaurussen
leert?
• Noor graag de juf helpt met het uitruimen van de
vaatwasser?
• Xem steeds naar de schapen kijkt die naast Joepie
in het weiland te vinden zijn?
• Jaïn het verven niet meer vies vindt? Hij het geweldig
vindt om een spin te verven?
• Floris gaat grommen als hij enthousiast is? Hij dit doet
sinds het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil
voorgelezen is?
• Jeftha graag helpt met het sjouwen en het bijvullen van de luiers?
• het favoriete verstopplekje van Hugo het kastje is
van de speelgoedkeuken?
• Annemarie trots haar pet kwam laten zien?
h
Ze hem de hele dag graag op wilde houden?
• Rhodé van zingen houdt? Ze altijd wel een liedje
voorstelt om te zingen?
• Jop het liefst de hele dag met de trein speelt?
• Hailey om alles te kunnen bekijken steeds
rondjes draait op haar buik?
• Pim lange verhalen brabbelt?
• Anne hele menu’s voor de juffen kookt?
Be
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• Noralyn een favoriet spinnenliedje heeft en
regelmatig vraagt of we die kunnen zingen?
Het kriebel kriebel spin is?
• Jan graag ‘rommelt’ in het laatje van de speelgoedkeuken?
• Simon alles wil ontdekken wat hij onderweg
tegenkomt?
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• Rhodé het liedje van ‘David is maar klein en Goliath is
groot’ erg leuk vindt om te zingen?
• Jad het maar raar vond toen de juffen in het Arabisch
gingen tellen?
• Mia iedere maandag aan Karin vraagt wat ze thuis
gaat eten?
h
• Ize tijdens het spelen heel veel liedjes zingt?
• Renz erg trots was op zijn werkje met de spin in het web?
• Judah bij het zien van een spin direct het handgebaar van
de spin maakt?
• Sett heel hard béééh zei tegen het paard dat we tijdens
onze wandeling zagen?
• Lily iedere keer het liedje Berend Botje gaat zingen
terwijl we het liedje over Ruth en Boaz zingen dat
dezelfde melodie heeft?
• Joshua samen met Lola p. geheimpjes fluistert als
we aan tafel zitten?
o
• Lola dr. heel erg enthousiast nee zegt als gevraagd
wordt of ze een boterham wil? Ze die boterham
wel graag wil opeten?
• Jurre heel gezellig mee kletst?
• Rosie graag knuffels geeft aan de juf als ze ’s morgens
binnenkomt?
• Teun enthousiast wordt van trekkers?
• Yill het soms te lang vindt duren voordat ze haar
fruithap krijgt? Ze dan zelf haar fruithap van de
tafel pakt?
• Lukas gaat swingen als we liedjes zingen?
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Projecten

Dit jaar werken we met de kinderen vanaf
16 november over Sinterklaas.
Vanaf 7 december staat het thema Kerst centraal.
Als subthema schenken we extra aandacht aan
de wijzen die Jezus kwamen aanbidden.


Oudercommissie

Inmiddels kunnen we vanuit de oudercommissie melden dat er 2 vacatures
binnen de commissie zijn vervuld. Bert, de vader van Lola, en Marit, de
moeder van Louise zullen de komende tijd de oudercommissie versterken.
In de novembervergadering zal onder andere het jaarplan voor 2021 worden
besproken.

Uurtarief 2021

Samen met de oudercommissie is gekeken naar het uurtarief
voor volgend jaar. Het uurtarief van Joepie is nu € 7,70, dit
wordt in 2021 verhoogd naar € 7,95. Vergeet niet dit gewijzigde uurtarief tijdig door te geven aan de belastingdienst.
Met de app ‘kinderopvangtoeslag’ bekijk en wijzig je op
eenvoudige manier de kinderopvangtoeslag.

Corona-maatregelen

Helaas zijn er nog geen versoepelende corona-maatregelen vanuit
het ministerie aangekondigd. We zijn blij dat de kinderen bij de opvang
mogen komen. Onze ervaring van de afgelopen maanden is dat er maar af
en toe een kindje koorts heeft. Tot nu lijkt het erop dat het niet anders is dan
andere jaren tijdens dit seizoen.

Personele wisselingen

• Sinds oktober werkt Marjolein alleen nog op dinsdag. Op maandag is
Nina haar vervangster. Nina werkte al op maandagmiddag in de gele
groep.

• Vanaf november is Hanneke met zwangerschapsverlof. Rachel zal haar de
weken in november op donderdag vervangen in de oranje groep. Vanaf
december zal Pauline op donderdag het zwangerschapsverlof van
Hanneke invullen.
• Bianca heeft een nieuwe baan gevonden. Per 1 december wordt ze
ambulant begeleider binnen het speciaal onderwijs. Donderdag
26 november zal haar laatste werkdag zijn. Ze heeft bijna 13 jaar bij
Joepie gewerkt en ze zal af en toe nog bij ons aanwezig zijn als pedagogisch coach. Hierdoor zijn er binnen de gele groep wat verschuivingen:
Dinsdag: Marjolein gaat samenwerken met Karin
Donderdag en vrijdag: Karen gaat samenwerken met Rachel

Cursus boekstart

De cursus boekstart die enkele collega’s zouden gaan volgen om voorleescoördinator te worden is al enkele keren door het coronavirus uitgesteld.
Nu wordt de cursus in november online aangeboden en kan er alsnog
worden gestart.

Extra aandacht voor de 3 jarigen

Tijdens het spinnenproject zijn we gestart met nog
méér activiteiten die gericht zijn op de 3 jarigen binnen
de beide groepen. Zij krijgen extra uitdaging op sociaal
emotioneel gebied, op taal- en rekengebied en op het
gebied van de motoriek.
Interactief voorlezen van een prentenboek en met
een pincet nepspinnen pakken zijn voorbeelden van
deze geplande activiteiten. Het is de bedoeling dat
er tijdens ieder project nieuwe activiteiten
aangeboden worden.
We zijn begonnen met het buiten zoeken van
de spinnen en het tellen ervan. Ook het
mikken van spinnen tegen een spinnenweb
(hoepel met web van schilderstape) behoorde
tot de activiteiten.

Kalender
November
2
8
10
20
23
24
30

Anne-Sophie wordt 3 jaar
Hugo wordt 2 jaar
Anne is jarig
Sarah wordt 3 jaar
Jeftha wordt 3 jaar
vergadering oudercommissie
Renz wordt 4 jaar

December

Geboren

Op 9 oktober heeft
Davinah een zusje
gekregen. Ze heet
Zeïrah.

Welkom

in de gele groep:
• Rhodé (bijna 3 jaar) speelt
sinds 16 september iedere woensdag-ochtend bij ons.
• Sinds 21 oktober speelt Lukas
(1,5 jaar) bij ons op woensdagochtend
en vrijdagochtend.
in de oranje groep:
• Benja (5 maanden) komt vrijdag
4 december voor het eerst bij
Joepie spelen.

3 en 4 Sint komt op bezoek
15 Noralyn wordt 3 jaar
19 Jonette is jarig
		 Elim wordt 1 jaar
		 Jen wordt 1 jaar
20 Nina is jarig
23 Luca wordt 1 jaar
25 Joepie gesloten vanwege 1e Kerstdag
27 Rhodé wordt 3 jaar
29 Sem wordt 3 jaar

Bezoek van Sint

Op donderdag 3 december en vrijdag 4 december
krijgen de beide groepen bezoek van de Sint. We
zijn gewend dat de kinderen die op andere dagen
bij Joepie komen dan langs mogen komen met hun
ouders. Dit jaar is het helaas door het coronavirus
anders. Vanwege het besmettingsgevaar kunnen
we geen extra mensen uitnodigen.
Volg ons:
Oosteinde 43 3366 BG Wijngaarden t. (0184) 42 53 59 www.joepie.nu

